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Onderwerp Fries programma Jeugd, alcohol en drugs: Nuchtere Fries 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van de stuurgroep van het Platform Nuchtere Fries 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Projectleider Marijke Hagedoorn 

Agendapunt 10 

Bijlagen Fries programma Jeugd, alcohol en drugs 2018 - 2021 

Vergaderdatum 14 december 2017 

 

Conceptbesluit 

1. Het Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs 2018-2021 vast te stellen 

 

Inleiding 

Na de belangrijke stap vooruit in de afgelopen vier jaren hebben de Friese gemeenten aangegeven in de 

periode 2018 - 2021 verder te willen met een gezamenlijke aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder 

Friese jongeren. Zij concludeerden eind 2017: “We zijn er nog lang niet. Als samenleving staan we nog 

steeds voor de opgave om het schadelijke alcohol- en middelengebruik onder jongeren terug te dringen. 

Friese jongeren zijn minder gaan drinken maar het aantal jongeren dat extreem veel drinkt, is 

onverminderd hoog. De komende jaren wordt het zaak de behaalde winst vast te houden en de cultuur 

onder jongeren op het gebied van voornamelijk drank-, maar ook drugsgebruik verder te doen 

veranderen.”  

 

U gaf als stuurgroep het Platform Nuchtere Fries in oktober 2017 opdracht om op basis van de evaluatie 

over de periode 2014-2017 en andere relevante ontwikkelingen te komen met een vervolgplan voor deze 

gezamenlijke aanpak. Dit plan is als bijlage bijgevoegd. Het is een voortzetting en aanscherping van het 

programma uit de periode 2014-2017 en is in samenwerking met gemeentelijke beleidsmedewerkers - 

zowel op het terrein van volksgezondheid als op het terrein van veiligheid - en alle betrokken partners, tot 

stand gekomen. In het plan zijn onderdelen waarvan gemeenten aangegeven hebben dat een provincie 

brede aanpak duidelijke meerwaarde heeft, uitgewerkt. Het gaat daarbij om activiteiten die bovenop en - 

in veel gevallen - in aansluiting op bestaande lokale en provinciale activiteiten worden uitgevoerd. 

 

 

Beoogd effect 

Vermindering van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, om daarmee winst te behalen op de 

ontwikkeling van jongeren: 

- kansrijker: betere schoolprestaties, minder schoolverzuim, -uitval en maatschappelijke participatie; 

- gezonder: gezonde hersenontwikkeling en minder problematisch gebruik op latere leeftijd; 

- veiliger: met minder geweld en overlast. 
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Argumenten 

1.1 Conform het besluit van 12 oktober jl. de stuurgroep vormt het programma een voortzetting en, op 

basis van de evaluatie, aanscherping van het huidige programma.  

 

 

Kanttekeningen/risico’s 

1.1 Een noodzakelijke randvoorwaarde voor succesvolle samenwerking is dat alle lokale en bovenlokale 

partijen er ambtelijk en bestuurlijk actief bij betrokken zijn (ermee werken) en dat voor alle partijen 

duidelijk is wat er lokaal en provinciaal mag worden verwacht. Het is dan ook van belang dat 

gemeenten en partners hun personele en financiële inzet ten behoeve van deelname aan 

werkgroepen en coördinatie van activiteiten borgen. 

 

 

Financiële consequenties  

De kosten van het programma zijn in lijn met de voorgaande programmaperiode en omgerekend per 

gemeente. De programmaleiding, -ondersteuning, onderzoek, evaluatie, communicatie en de provinciale 

interventies worden gefinancierd uit de begroting van GGD Fryslân. De kosten van de twee provinciale 

nalevingsonderzoeken worden gedekt uit het geld dat door de afzonderlijke gemeenten wordt 

ingebracht. De Waddeneilanden nemen, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen deel aan dit 

onderzoek. 

 

 

Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling door de stuurgroep wordt het programmaplan verzonden naar gemeenten (ter 

vaststelling) en betrokken partners. 

 
 


