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Sinds 2013 werken de 16 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder, 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, L!NK en GGZ Noord-Holland Noord samen om het 

alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen en te voorkomen. Wij doen dit 

met het bovenregionale programma In Control Of Alcohol & Drugs (ICOAD).  

 

Naast het bovenregionale programma is er ook het regionale programma van Westfriesland. 

Beide programma’s staan beschreven in het Regioplan ICOAD 2020-2022 (Westfriesland). In 

januari 2022 is er een presentatie verzorgd voor de raadsleden en adviesraden van de regio 

Westfriesland. Tijdens deze bijeenkomst bent u meegenomen over de inhoud en het te 

doorlopen proces met betrekking tot het nieuwe Regioplan ICOAD 2023-2026. 

 

Uit recente onderzoeken blijkt dat jongeren in Westfriesland nog steeds gemiddeld te vroeg 

drinken, te vaak drinken en te veel drinken. Om het alcohol- en drugsgebruik onder de 

Westfriese jongeren ook de komende jaren zoveel mogelijk terug te dringen is een nieuw 

beleidsinhoudelijke Regioplan ICOAD 2023-2026 opgesteld.  

 

Nieuw regioplan ICOAD 2023-2026 

De integrale ambtelijke werkgroep ICOAD Westfriesland had in 2022 de opdracht om het 

beleidsplan 2020-2022 te evalueren, bij te stellen en een nieuw beleidsplan 2023-2026 op te 

stellen. Hiervoor is in september 2022 een werkconferentie georganiseerd. Naast de genoemde 

partners uit de regio Westfriesland waren onder meer de samenwerkende partners, bestuurders, 

beleidsmakers, jongeren, hulpverleners, adviesraden, scholen en sportverenigingen aanwezig. 

Met als resultaat dat het Regioplan ICOAD 2020-2022 is geëvalueerd en aandachtgebieden voor 

de periode 2023-2026 zijn benoemd en besproken. Dit is verwerkt in het nieuwe Regioplan 

ICOAD 2023-2026 (Westfriesland). 

 

In het nieuwe Regioplan ICOAD 2023-2026 (Westfriesland) staat het kader en de doelstellingen 

beschreven. Met dit 4-jarige programma willen we met preventie, handhaving en communicatie 

bijdragen aan het verminderen van het overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik onder 

jongeren (11/12 jaar tot 23 jaar). Tevens willen we de sociale en maatschappelijke veiligheid en 

gezondheid vergroten. De uitvoering van het regioplan wordt jaarlijks zichtbaar gemaakt in het 

jaarplan / uitvoeringsplan.  

 

Aanbevelingen Adviesraad Sociaal Domein 

De Adviesraad Sociaal Domein is meegenomen in het proces. Zij waren aanwezig bij de 

informatiebijeenkomst in januari 2022 en bij de werkconferentie in september 2022. De 

aanbevelingen zijn meegenomen en deels verwerkt. De adviesraad is hiervan op de hoogte 

gesteld.  
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Bovenregionaal programma ICOAD onder de GR GGD HN  

In 2023 wordt onderzocht of het deel van het bovenregionale programma van het project ICOAD 

kan worden ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling  van de GGD HN. Hierbij gaat het 

om het bovenregionale gedeelte wat door de 16 gemeenten in NHN gezamenlijk al meerdere 

jaren wordt afgenomen bij de GGD. Dit betreft het nalevingsonderzoek, de jongvolwassenen 

monitor en de personele inzet. De condities en afspraken worden dit jaar nader uitgewerkt en 

aan de gemeenten voorgelegd.  


