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OKO belangstelling gemeenten Friesland 

 

 Niet bekend of geen interesse vooralsnog 

 Geen actieve aanmelding maar wel interesse 

 (nog) geen aanmelding maar wel op inhoud kansen, actie NF / Trimbos  

 Willen meedoen, hebben randvoorwaarden nog niet op orde. Mogelijkheden op regionaal of samenwerkignsniveau zou 

kunnen helpen. Actie NF / Trimbos 

 Aangemeld  

 Doen mee 

 

 Gemeente stavaza Ambitie opmerkingen 

1 Leeuwarden Start vooralsnog 

niet met OKO 

 

 

Zijn bezig met nieuwe nota. Hierover vindt afstemming 

plaats met NF.  

Wellicht wordt optie onderzoek naar OKO 

implementatie voor Leeuwarden Oost als optie 

meegenomen in nota.  

Nota begin sept klaar. 

 

Zijn wel geïnteresseerd in de aanvulling op de monitor 

2 

 

 

SWF OKO gestart  Graag ondersteuning voor doorontwikkeling van de 

aanpak. 

SWF trekt i.r.t. hun ondersteuningswensen op met 

gemeente Amersfoort. 

3 Smallingerland Besluit 

implementatie 

OKO Aanmelding 

Trimbos 

 

Kernteam PHHP loopt, NF aangehaakt. 

Training OKO gevolgd 

Voorstel 30 augustus in B en W 

4 DFM Besluit 

implementatie 

De Fryske Marren hebben de randvoorwaarden rond en 
staan in de startblokken staan om de OKO-aanpak te 
implementeren. 
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OKO Aanmelding 

Trimbos 

 

5,6,

7,8 

4 Eilanden 

(VAST) 

 

Ameland heeft 

onderzoek laten 

doen door 

Trimbos en gaat 

met de 

aanbevelingen 

aan de slag. 

Vlieland wil ook 

een scan door 

Trimbos 

uitvoeren. 

Ameland: Gaan aan de slag met aanbevelingen van 

Trimbos en kijken daar waar mogelijke / haalbaar een 

plan van aanpak met toepasbare complementen van het 

OKO model gebruikt kunnen worden.  

 

Nieuwe gezondheid nota op 18 juli 2022 vastgesteld.  

 

Kijken wat de mogelijkheden zijn om samen met de 

andere eilanden hiermee verder aan de slag te gaan. 

9 Harlingen Bezig op 
ambtelijk niveau 
voorbereidingen 
treffen in het 
kader van de 
gestelde 
randvoorwaarden 
door het Trimbos 
Instituut. 

 

Opgenomen in college akkoord naar mogelijkheden van 

IJslandse aanpak 

Aangemeld voor informatie ochtend 6 september 

10 Waadhoeke Bezig op 
ambtelijk niveau 
nog 
voorbereidingen 
treffen. 

 

Eind september komt er een ambtelijk advies. 7 september bijeenkomst thema jongeren overlast. 

Nuchtere Fries houdt Presentatie mbt mogelijkheden 

OKO. 

11 NEF Bezig op 
ambtelijk niveau 
nog 
voorbereidingen 
treffen in het 
kader van de 

Opgenomen in coalitie akkoord. Beleidsadviseur vacature 
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gestelde 
randvoorwaarden 
door het Trimbos 
Instituut. 

 

12 Dantumadeel Bezig op 
ambtelijk niveau 
nog 
voorbereidingen 
treffen in het 
kader van de 
gestelde 
randvoorwaarden 
door het Trimbos 
Instituut. 

 

Samen met NEF?  

13 Ooststellingwer

f 

Bezig op 
ambtelijk niveau 
nog 
voorbereidingen 
treffen in het 
kader van de 
gestelde 
randvoorwaarden 
door het Trimbos 
Instituut. 

 

Opgenomen in beleidsplannen Sociaal Domein.  

Zijn ambtelijk bezig om OKO op te nemen in de 

begrotingsplannen voor 2023. 

Aangemeld voor informatie ochtend 6 september 

 

14 Opsterland Zijn aan het 

onderzoeken wat 

de mogelijkheden 

zijn. 

Niet opgenomen in akkoord, ouder preventie plan. Wel 

actief bezig met preventie programma Sun Opsterland. 

(JOGG)Niet specifiek op Alcohol en middelen. 

Aangemeld voor informatie ochtend 6 september 

 

15 Weststellingwe

rf 

 Geen specifieke ambities mbt drank en middelen en 

preventie. Wel extra middelen voor sport en vrije tijd. 

Beleidsadviseur vacature 

16 Achtkarspelen  Opgenomen in coalitieakkoord: het middelengebruik 

(drugs en alcohol) onder jongeren stijgt waarbij niet 

alleen jongeren schade oplopen maar ook de gezinnen 

Aangemeld voor informatie ochtend 6 september 
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en families daarachter. Een belangrijk thema dat een 

hoge prioriteit krijgt in dit akkoord 

 

17 Heerenveen  Opgenomen in akkoord: misbruik van  

alcohol en drugs voorkomen en verslavingen  

tegengaan 

Ook genoemd:  community-denken aanwakkeren 

 

 

18 Tietjerksterade

el 

 Speerpunt uit akkoord: In samenwerking met de jeugd, 

jongerenwerkers, scholen en de BOA’s zetten ze in op 

een goede voorlichting als het gaat om het gebruik van 

alcohol en drugs 

 

Het ketenbeleid willen ze omvormen naar jeugdbeleid. 

We willen met de jeugd meedenken over geschikte 

locaties waar ze in hun vrije tijd terecht kan (om te 

chillen). 

 

 

 


