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1. Inleiding
Iedere Peelgemeente heeft met overlast van alcohol- en drugs te maken. Drank- en
drugsoverlast zijn van grote invloed op de subjectieve leefbaarheid en veiligheid binnen
de Peelgemeenten.
Door vaststelling van de ‘kadernota Integrale Veiligheid 2015 – 2018 Peelland’ door de
gemeenteraad van Deurne op 10-03-2015 zijn de veiligheidsthema’s ‘drank en drugsoverlast’ en ‘veilig uitgaan’ geprioriteerd.
Daarnaast is bij het vaststellen van de aanpak van preventie drugs (raadsopdracht 1011-2015) door het college besloten de opdracht voor uitwerking neer te leggen bij de
projectgroep Lekker Fris in Deurne.
Het voorliggend plan van aanpak is opgesteld in samenwerking met de verschillende
partners en besproken in de projectgroep Lekker Fris in Deurne. Waar mogelijk wordt
aangesloten bij bestaande projecten. Ook wordt periodiek door de projectgroep bekeken
of er naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen acties aan het plan van aanpak toegevoegd moeten worden.

2. Problematiek
De problematiek is vijfledig;
1. Jongeren vormen een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van alcohol- en
druggerelateerde problemen. Het lichaam van een jongere is nog niet volgroeid en
daardoor extra gevoelig voor middelengebruik.
2. Alcohol- en drugsgebruikers veroorzaken overlast in hun directe omgeving1;
3. Personen die (te veel) alcohol en/of drugs genuttigd hebben veroorzaken fysieke
schade aan de openbare ruimte (vandalisme/vernielingen);
4. De aanwezigheid van hennepkwekerijen of een laboratorium voor synthetische drugs
beïnvloedt de (brand)veiligheid zeer. Ook de aanwezigheid van een drugspand van
waaruit wordt gedeald heeft een negatief effect op de leefbaarheid en criminaliteit;
5. De toegankelijkheid en aanwezigheid van drugs in de Peelgemeenten.

3. Beleidsfocus
Voor een effectieve aanpak is integraal ketenbeleid vereist. Dit plan van aanpak is opgesteld in samenwerking met de belangrijkste zorg- en veiligheidspartners (LEV-groep,
GGD, CJG, Halt, Novadic Kentron, politie). Deze partners zijn allen lid van de werkgroep
‘Lekker Fris in Deurne’. De gemeente voert bij de aanpak van deze problematiek de regie.

1

Drank- en drugsoverlast zijn niet alleen horeca-gerelateerd, ook in de woonomgeving wordt drank- en drugsoverlast ervaren.
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4. Doelstelling
In de gemeente Deurne wordt overlast ervaren door het gebruik van alcohol en drugs
onder jongeren. Het doel van dit plan van aanpak is het beperken, en indien mogelijk
voorkomen, van het optreden van gezondheidsschade onder jongeren.
Vanuit de werkgroep erkennen we dat we drank- en drugsgebruik niet kunnen uitbannen.
Daarom steken we in op het beperken van de gezondheidsschade door een combinatie
van preventieve en repressieve acties.
De doelgroep die we vooral willen bereiken met het plan van aanpak zijn jongeren in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar oud.
Het plan van aanpak is onder regie van de gemeente opgesteld met de betrokkenheid
van verschillende partners, waaronder de leden van de projectgroep ‘lekker fris’ en andere partijen zoals het onderwijs en de horeca, waardoor de problematiek integraal wordt
aangevlogen. Binnen dit plan van aanpak voert preventief beleid de boventoon maar
wordt ook repressief opgetreden door de inzet van wet- en regelgeving.
Dit is vertaald naar de volgende doelstellingen:
Wat willen we bereiken met aanpak op alcohol & drugs?
1. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid/draagvlak.
2. Strategisch inzetten van educatieve en normatieve communicatie.
3. Jongeren bewust maken, minder gebruik (overlast), aanpak tegen normalisering
drugsgebruik.
4. Het onderwerp bespreekbaar maken (vooral gericht op ouders).
5. Meer samenhang op preventie en repressie, waardoor eerder en sneller ingrijpen/handelen/actie op mogelijk is. (ook i.c.m. de inzet van handhaving op basis van
wet- en regelgeving, dit zet preventie en de norm stellen kracht bij)
6. Het terugdringen van alcohol- en drugsoverlast in de openbare ruimte.
7. Het minder toegankelijk maken van drank en drugs door het actief monitoren (en het
herkennen van patronen) op (straat)handel en gebruik van drugs.
8. Bevorderen van harmonisatie van aanpak en beleid tussen de Peelgemeenten. (tegengaan waterbedeffect)
9. Bevorderen van de aangifte- en meldingsbereidheid zodat hotspots en de ervaren
overlast helder in beeld kunnen worden gebracht.
10. Terugdringen handel door en voor jongeren.

5. Evaluatie
Onderstaand indicatoren benut de gemeente om de alcohol- en drugsoverlast te monitoren c.q. de resultaten van de aanpak te evalueren;
 Politiecijfers en ervaringen wijkagenten
 Subjectieve veiligheidsmonitor
 GGD Gezondheidsmonitor
 Emovo (Elektronische MOnitor en Voorlichting)
 Registraties in het “Zorg voor Jeugd Systeem”
 Cijfers uit de alcoholpoli Catharina Ziekenhuis (evt.)
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6. Actieprogramma
In onderstaand actieprogramma worden concrete acties benoemd om gezondheidsschade
te voorkomen en een afname van de ervaren drank- en drugsoverlast te bewerkstelligen.
Om resultaat te bereiken is er sprake van een meerjarige aanpak. De focus van dit beleid
wordt gevormd door onderstaande 4 pijlers:
 Signaleren, adviseren en ondersteunen
(vergroten weerbaarheid/opvoedkracht)
 Voorlichting en educatie
(tegengaan normalisering)
 Regelgeving en handhaving
(aanpakken ongewenste situaties)
 Samenwerking
(integrale aanpak stimuleren)

7. Werkgroep lekker fris
De werkgroep lekker fris komt 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast wordt, op basis van de
uit te voeren acties, samenwerking gezocht buiten de geplande overleggen om.

8. Financiën
De kosten voor de uitvoering voor de activiteiten “Lekker fris” vallen onder het sociaal
domein. Een aantal activiteiten werden al gesubsidieerd. Met dit plan van aanpak wordt
er meer samenhang tussen de diverse activiteiten gecreëerd en zijn ook nieuwe activiteiten toegevoegd. De kosten hiervan worden de komende jaren opgevangen binnen (de
reserve) sociaal domeinbudgetten.
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9. Actieprogramma
Wat?
Voorlichting Basisscholen

Doelstelling
Tegengaan normalisering

Voorlichting voortgezet onderwijs

Tegengaan normalisering

Elektronische monitor en voorlichting
(EMOVO)

Beeldvorming

Bezoek hangplekken

Tegengaan normalisering

Anoniem melden

Signaleren en adviseren

18 min en betrapt (alcohol en drugs)

Bewustwording creëren

Organiseren alcoholvrije feesten

Bewustwording creëren

Omschrijving
Primaire preventie ‘omgaan met verleidingen’ start op het
basisonderwijs.
 Alcoholinterventie groep 7
Tijdens de contactmomenten in groep 7 met de jeugdverpleegkundigen komt ook het onderwerp alcohol aan
de orde.
 Voorlichtingscampagne groep 8
In groep 8 voorlichting drugsgebruik/verleidingen etc.
door ervaringsdeskundige voor zowel leerlingen als ouders.
Alle voortgezet onderwijs scholen in Deurne hebben een
educatief programma sociale weerbaarheid in relatie tot
genotsmiddelen. Dit sluit aan binnen het thema ‘De gezonde school’. Binnen deze programma’s staat aansluiting op
leeftijd en opleidingsniveau centraal.
De EMOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een
vragenlijst om de gezondheid en leefstijl van jongeren in
het voortgezet onderwijs te volgen. Hier komen ook de
onderwerpen alcohol en drugs aan bod.
Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar
voren komen, dan nodigen de jeugdverpleegkundige of
jeugdarts de leerling op school uit voor een gesprek. De
leerling kan in de vragenlijst ook zelf om een gesprek
vragen.
Een aantal keer per week maakt de jongerenwerker een
ronde langs alle hangplekken in Deurne. Tijdens zijn ronde
gaat de jongerenwerker het gesprek met de jongeren aan
over hetgeen zij zoal bezig houdt. Tijdens dit gesprek komen ook de onderwerpen alcohol en drugs aan bod.
Onderzoeken of het mogelijk is om jongeren anoniem vragen te kunnen laten stellen in het kader van alcohol en
drugs bijvoorbeeld door middel van WhatsApp.
- Wanneer jongeren onder de 18 door de politie gepakt
worden met alcohol of drugs op zak, wordt dit doorgegeven aan de gemeente. Hierna wordt vanuit de burgemeester een brief gestuurd aan de ouders van de
jongeren om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.
- Jongeren onder de 18 worden doorverwezen naar Halt.
Hier krijgen zij een lesprogramma gericht op alcohol of
drugs.
- Het opleggen van een HALT-straf is niet in iedere situatie afdoende. Mogelijk spelen er meer problemen. Nazorg is hierbij erg belangrijk. Hier wordt ook een link
gelegd met de opvoedondersteuners.
De stichting Puntje Events Fresh and Fruity organiseert in
2017 en 2018 in totaal 5 activiteiten i.c. alcoholvrije feesten voor jongeren van 13 t/m 17. Hierna vindt er een evaluatie plaats en wordt bekeken of hiermee verder wordt
gegaan.

Partners
Gemeente, Novadic Kentron, Trimbos, Onderwijs,
GGD, Zorg in Deurne, CJG,
Jeugdwerk op Maat

doelgroep
Jongeren

Wanneer
Jaarlijks

Gemeente, Novadic Kentron, Trimbos, Onderwijs,
GGD, Zorg in Deurne / CJG

Jongeren

Jaarlijks

GGD, onderwijs

Jongeren

Elke jaar

LEV-groep, politie, Novadic
Kentron

Continueren

Gemeente, Zorg in Deurne /
CJG, GGD

Jongeren

2017/2018

Gemeente, Politie, Halt,
Zorg in Deurne / CJG

Jongeren

2017

Fresh and Fruity

Jongeren

2017 en 2018
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'Uit met ouders'

Onderwerp bespreekbaar maken en vergroten opvoedkracht

IVA-cursus inclusief drugs

Bewustwording creëren

'Ik pas actie'

Bewustwording creëren

‘Fris de zomer in’

Alle doelstellingen

Samenwerking en expertise Zorg in Deurne

Verbeteren samenwerking /
deskundigheid partners

Regionale afstemming

Alle doelstellingen

Evenementenbeleid

Bewustwording creëren

Damoclesbeleid (Opiumwet 13b)

Terugdringen overlast

Handhavingsprogramma 2017

Terugdringen ervaren overlast
- Gebruik alcohol/drugs
- handel alcohol/drugs

Aanpak het kwetsbare kind

Verbeteren samenwerking /
deskundigheid partners

Het organiseren van een avond waarop de ouders van
(toekomstige) uitgaande jeugd mee gaan op kroegentocht
in Deurne. Tijdens deze avond kunnen zij vragen stellen en
krijgen zij antwoorden op vragen als: Wat gebeurt er nu
eigenlijk op zo’n stapavond? Wat doen politie en kroegbazen? In wat voor omgeving bevindt mijn kind zich?
Tijdens de kroegentocht gaan de ouders een aantal horecagelegenheden langs waar zij presentaties krijgen. De
presentaties gaan over:
1. Alcohol en jongeren
2. Drugs en jongeren
3. Uitgaan en geweld
Verenigingen en jeugdsozen wordt de mogelijkheid geboden om hun barvrijwilligers een kosteloze Instructie Verantwoord Alcohol-schenken (IVA) te laten volgen. De IVA
wordt verzorgd door Novadic-Kentron, waarbij wordt ingegaan op de onderwerpen alcohol en drugs.
'Ik pas actie' is een uitdaging en bewustwording voor jezelf, om te kijken wat een maand zonder alcohol met je
doet. In 2016-2017 hebben een aantal lokale bekendheden
meegedaan aan de actie.
Actie gericht op de start van de zomer. De politie organiseert in samenwerking met de werkgroep Lekker fris in
Deurne een actie op de Markt in Deurne. De actie heeft in
eerste instantie een preventief karakter. Jongeren en ouders worden geïnformeerd over de effecten van het gebruik
van alcohol en drugs. Daarnaast treed de politie ook repressief op tijdens de uitgaansuren.
Zorgen dat de medewerkers van Zorg in Deurne voldoende
kennis en expertise hebben om drugs- en alcoholproblematiek te herkennen, op te pakken en/of door te verwijzen.
Bijvoorbeeld aan de hand van een workshop/opleiding.
Doel is het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren in Zuidoost-Brabant door middel van een regionale
samenwerking/afstemming.
Toetsen van het huidige evenementenbeleid aan de leidraad ‘Alcohol en drugs bij evenementen’ opgesteld door het
Trimbos instituut.
De wet Damocles heeft betrekking op de bevoegdheid van
de burgemeester tot het sluiten van panden in geval van
de aanwezigheid, verkoop, aflevering of verstrekking van
verdovende middelen.(ondermijnende criminaliteit)
Uitvoeren van het handhavingsprogramma 2017 waar toezicht van verkoop van alcohol aan jongeren (18-) en het
bezit, verhandelen en gebruik van drugs onder jongeren
staat geprioriteerd. Hierbij moet ook gedacht worden aan
controleren van de horeca op basis van signalen van partners en controles op grote evenementen. Maar ook verenigingen worden hierbij betrokken.
Interventies gericht op (aanstaande) ouders/verzorgers
met psychische problemen, een verstandelijke beperking
en/of verslavingsproblematiek. Met als doel de opvoedsituatie te verbeteren om het risico op (latere) gedragsproblemen bij kinderen te verkleinen.

Gemeente, horeca, politie
Novadic Kentron, GGD,
Scholen, Halt, Zorg in Deurne / CJG

Ouders van kinderen
die over een paar
jaar uit zullen gaan
of al uitgaan.

2018

Gemeente, Novadic Kentron

Barpersoneel bij verenigingen en sozen

Jaarlijks (waar behoefte is)

Gemeente, GGD, LEV-groep

Iedereen

Continueren

Politie, gemeente, Novadic
Kentron, GGD, LEV-groep,
Zorg in Deur / CJG, Halt,
Fresh and Fruity

Jongeren en ouders

Zomer 2017

Gemeente, Zorg in Deurne /
CJG.

2017

Gemeente

Jongeren

Continueren

Gemeente

Organisatoren
Bezoekers

2017

Gemeente, Politie, Justitie,
Woningbouw

Continueren

Gemeente
Stadswacht
Politie
Horeca

Horeca, kantines, par
commerciële inrichtingen, evenementen.

Continueren

Gemeenten Peelregio, GGZ
Oost-Brabant, LEV-groep,
ORO, Novadic-Kentron,
Zorgboog, Indigo

Verslaafde ouders

Continueren
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