
 

Oplegnotitie informerend 
 

Onderwerp 

 

Fries programma alcohol en drugs: Nuchtere Fries 

Ter behandeling in de 

vergadering van 

de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status Openbaar 

Portefeuillehouder 

 

Hanneke Zonderland 

Auteur 

 

Margreet de Graaf 

Bijlagen 

 

Evaluatierapport Nuchtere Fries 2018-2021 

Vergaderdatum 

 

25-11-2021 
 

Agendapunt 

 

7a 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

 

Academische Werkplaats  
Beleidsmedewerkers Volksgezondheid en Openbare Orde en 
Veiligheid van de Friese gemeenten 
 

OR/GO Kies een item. 

 

Kennisnemen van 

 

Evaluatierapport Nuchtere Fries 2018-2021 

Inleiding 

 

De huidige programmaperiode van Nuchtere Fries loopt van 2018 
tot en met 2021. Voor de evaluatie van Nuchtere Fries heeft een 
kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie plaatsgevonden. Het 
evaluatierapport bevat de kwalitatieve evaluatie. 

 
In de periode januari 2021 tot en met juni 2021 heeft een GGD-
stagiaire van de opleiding Biomedical Sciences richting Business, 
Science and Policy van Rijksuniversiteit Groningen de 
samenwerking binnen Nuchtere Fries met gemeenten geëvalueerd. 
In deze evaluatie zijn beleidsmedewerkers Volksgezondheid (VGZ) 
en Openbare Orde en Veiligheid (OOV)/ Vergunningen Toezicht en 
Handhaving (VTH) van veertien van de achttien gemeenten 
geïnterviewd. Het eindproduct van de stagiaire is het 
Evaluatierapport Nuchtere Fries 2018-2021.  
 
De vragen in het evaluatierapport hadden betrekking op 
succesfactoren, het in kaart brengen van de gewenste en 
ongewenste onderdelen van het programma Nuchtere Fries. 
 
De uitkomsten van het evaluatierapport zijn verwerkt in het 
adviesrapport Nuchtere Fries. De samenvatting is te vinden in de 
terugblik 2018-2021, hoofdstuk 2 van het adviesrapport Nuchtere 
Fries). 

Kernboodschap 

 

1. Friese gemeenten geven unaniem aan dat Friese 

samenwerking op alcohol- en drugspreventie nodig blijft. 



 
2. De evaluatie op Nuchtere Fries geeft inzicht in hoe de 

samenwerking door gemeenten is ervaren. 

3. Het evaluatierapport geeft inzicht in de gewenste 
toekomstrichting van Nuchtere Fries met betrekking tot doelen, 
strategie en organisatie. Hierdoor kan in een eventuele nieuwe 
programmaperiode nog meer voldaan worden aan de wensen 
van gemeenten. 

Consequenties 

 

Het rapport is een eindproduct van de stagiaire en daarom in het 
Engels geschreven. 

Communicatie 

 

Geen 
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