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De raad van de gemeente Koggenland; 

 

heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2019 gelezen en 

neemt de onderbouwing daarvan over, en  

 

 

De raad van de gemeente Koggenland, 

 

BESLUIT  1. Kennis te nemen van de resultaten van de rapportage ‘Jeugdkaart Koggenland 2019’; 

2. In te stemmen met de volgende vervolgstappen: 

a. Het onderzoeken van de mogelijkheden om de interventies Preventie 

Alcoholgebruik Scholieren, Strengthening Families Program, Alcohol Alert en 

Kwaliteitsmethodiek in Koggenland toe te passen verspreid over de periode van 

het programma Alcohol & Drugs Koggenland;  

b. Het intensiveren van de controle op het schenken van alcohol bij evenementen, 

sportverenigingen en horecagelegenheden. Hiervoor een aanpak ontwikkelen om 

dat structureel te borgen in Koggenland: 

c. Het herzien én actualiseren van het Evenementenbeleid, waar het openlijk 

gebruik van alcohol, drugs en lachgas en de aanpak hierop centraal komt te 

staan; 

d. De aanpak van openlijk alcoholgebruik versterken door integraal met Team OOV, 

Zorgteam, Jongerenwerk, Stichting HALT, onze boa’s en de politie een aanpak op 

te stellen; 

e. Een maximale inspanning te vragen aan alle Koggenlandse basisschol om de HALT 

voorlichting ‘Groepsdruk’ te geven, zodat onze jongeren weerbaarder worden, en 

eerder NEE zeggen tegen het gebruik van alcohol en drugs; 

f. De oudertolerantie richting alcohol- en drugsgebruik verder te verminderen door: 

i. Voorlichtingsbijeenkomsten te ontwikkelen voor 2020; 

ii. Via voorlichtingscampagne de ouders aan te spreken hoe zij in gesprek 

kunnen gaan met hun kind; 

iii. Hen te benaderen voor de aangeboden interventies en hen er toe aan te 

zetten om hieraan mee te werken  

g. De aanpak van drugsgebruik en drugshandel met de Politie Basisteam 

Heerhugowaard en ons Jongerenwerk op te zetten. 

3. De uitvoering van deze vervolgstappen de laten vervallen onder het beschikbare 

budget van het programma ‘Alcohol & Drugs’; 

4. Deze vervolgstappen uit te laten voeren door de projectgroep van het Programma 

‘Alcohol en Drugs Koggenland’; 

DATUM  16 december 2019, agendapunt 2.03.03 en 3.06.03. 

de griffier, 

 

 

mevrouw drs. G.C.I. Kager 

de voorzitter, 

 

 

J. Franx 
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