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 Vraag  Antwoord  

1 

 

In de bijlage RV Motie wordt op pagina 3 gesproken over een “Link! 

Campagne en STAP 2017. Kunnen deze beide projecten worden 

toegelicht? Wat was de inhoud en doelstelling van deze projecten? 

Lopen deze projecten nog? Waren zij structureel of incidenteel? Waar 

staan de letters Link en STAP voor. 

 

Begin 2020 zal u een verantwoording van het programma Alcohol & Drugs 

ontvangen om u te informeren over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd 

en de stappen die zijn gezet. Maar ik zal u nu al van de nodige informatie 

voorzien voor wat betreft de projecten LINK en STAP 2017. 

 

Het project LINK  

Samen met de organisatie LINK hebben wij een communicatiecampagne 

opgezet met als doel de Koggenlandse ouders en jongeren bewust te 

maken van het alcohol- en drugsgebruik onder onze jongeren. De 

communicatiecampagne werd gezien als een middel om het gesprek met de 

ouders te starten dat NEE zeggen helpt en noodzakelijk is. Maak als ouder 

afspraken met uw kind. De LINK voorlichtingscampagne is door het 

opleveren van twee video’s, die via onze social media kanalen zijn verspreid, 

afgerond. Het was een incidentele actie. LINK is geen afkorting maar 

omschrijft het doel van de organisatie, namelijk het samenspel tussen 

overheid, burger en professionals versterken. Voor meer informatie over 

LINK verwijs ik u graag naar https://linkprojecten.nl/over-link/ 

 

STAP 2017 

STAP 2017 is het nalevingsonderzoek van de GGD Hollands Noorden die in 

het jaar 2017 heeft plaatsgevonden. In dit onderzoek werd door middel van 

een mystery guest gecontroleerd over de horeca, supermarkten, cafetaria en 

sportverenigingen de Drank- en Horecawet correct naleven. Het is een 

https://linkprojecten.nl/over-link/


terugkerend onderzoek die sinds 2013 voor alle gemeenten van Noord-

Holland Noord wordt uitgevoerd. Lokaal hebben wij dit jaar in 2019 onze 

eigen mystery shoppers laten controleren op de verschillende branches. 

Tevens is er ook opnieuw dit jaar door de Universiteit van Twente het STAP 

Nalevingsonderzoek uitgevoerd. Deze resultaten zullen in 2020 wordt 

gedeeld. STAP is het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. 

. 

 

2.  In de RV Jeugdkaart staan op pagina 40 in de rapportage 4 interventies 

omschreven. Is het de bedoeling dat uitvoering aan alle vier de 

interventies wordt gegeven? Of wordt er een keuze gemaakt? Heeft de 

Raad invloed op deze keuze? 

 

In het raadsvoorstel ‘Jeugdkaart – Resultaten en vervolgstappen’ wordt u 

gevraagd om in te stemmen met het onderzoeken van de mogelijkheden 

om de vier interventies, die in de rapportage Jeugdkaart door Objectief 

worden geadviseerd, toe te passen. Er wordt dus op dit moment nog geen 

keuze gemaakt. Indien u instemt met dit besluit zal er een onderzoek 

plaatsvinden en dat onderzoek zal uitwijzen of het mogelijk is om de 

betreffende interventie(s) uit te voeren in Koggenland. 

3.  De interventie PAS Preventie Alcoholgebruik Scholieren wordt gegeven 

op middelbare scholen. Echter hebben we die scholen niet in 

Koggenland.  

a. Hoe wordt dit dan uitgewerkt? 

Ook is het voor scholieren van 12 tot 16 jaar. Dit geeft aan dat je het 

structureel elke 4 jaar zou moeten doen omdat na 4 jaar er weer een 

nieuwe groep in deze leeftijd is. Om steeds de jongeren te bereiken 

moet dit herhaald worden.  

b. is de gemeente dit ook van plan? 

 

De interventie wordt aangeboden aan alle middelbare scholen in Noord-

Holland Noord, dit zijn de middelbare scholen waar onze jongeren naar toe 

gaan. 

 

 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een uitspraak te doen over de 

uitwerking van deze interventie. Indien u instemt met het besluit om het 

onderzoek te laten plaatsen over de toepasbaarheid van deze voorgestelde 

interventies, zal dit terugkomen in dat onderzoeksrapport 

4 In de Jeugdkaart wordt bij de vragen over drugs de volgende drugs 

genoemd die ons onbekend zijn. Hoe gevaarlijk is Kratom? Hoe 

gevaarlijk is 2C-B? Vallen zij onder hard- of softdrugs? 

 

Uit de jeugdkaart blijkt dat deze vormen van drugs gelukkig niet heel veel 

voorkomen. Om u een beeld te geven van wat deze drugs doet verwijs ik u 

graag naar Jellinek een expert op het gebied van verslaving en alle vormen 

en soorten van drugs: 

- https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-kratom/ 
- https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-2c-b/ 

 

https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-kratom/
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-2c-b/


Beide drugssoorten worden volgens de Nederlandse wet gezien als 

harddrugs. 

5 Pagina 47: Vraag nav de kwaliteitsmethodiek. 

Deze wordt 1 maal per kwartaal uitgevoerd bij verschillende 

verkooppunten door een 17-jarige mysteryshopper. 

a. Bij hoeveel verkooppunten worden dan aankopen gedaan? 

b. Worden er aankopen gedaan bij zowel supermarkten, horeca, 

evenementen als sportkantines? 

c. Wanneer een gelegenheid in de fout gaat wordt er feedback 

gegeven en hulpmiddelen aangereikt om naleving van de wet te 

verhogen. 

d. Wordt deze feedback door de 17-jarige mysteryshopper gegeven 

of door iemand anders? Wie dan? 

e. Worden er geen boetes uitgedeeld?  

f. Wat gebeurt er bij herhaaldelijke overtreding? Wordt er dan 

gehandhaafd en door wie? 

a. De rapportage brengt een advies uit voor welke interventies er 

kunnen plaatsvinden om het alcohol- en drugsgebruik onder 

jongeren aan te kunnen pakken. Een van deze vier interventies is 

het uitvoeren van de kwaliteitsmethodiek in de vorm van mystery 

shoppers. Het aantal verkooppunten dat dan wordt bezocht is 

afhankelijk van de keuze die wij als organisatie nemen indien wij 

besluiten de kwaliteitsmethodiek toe te willen passen.  

In 2019 hebben wij maandelijks een aantal verkooppunten aan 

gedaan door middel van mystery shoppers. Dit stond echter los 

van de uitvoering van de Jeugdkaart maar was als vervolg op het 

Nalevingsonderzoek van STAP in 2017.  

 

b. De verkooppunten die bezocht worden zijn: horeca, 

supermarkten, slijterijen en sportkantines.   

 

c. Wanneer een gelegenheid in de fout gaat wordt er feedback 

gegeven en hulpmiddelen aangereikt om naleving van de wet te 

verhogen. 

 

d. De rapportage Jeugdkaart beschrijft niet de uitvoering van een 

methodiek die is toegepast in 2019, maar zij stellen voor deze 

methodiek toe te passen. U zult uitgebreid geïnformeerd worden 

in de verantwoording van het Programma Alcohol en Drugs in 

2019 over de Mystery shoppers die wij lokaal hebben ingezet in 

de naleving van de Drank- en Horecawet.  

 

De werkwijze die wij nu hanteren is dat er zowel bij een correcte 

naleving als niet correcte naleving een brief wordt verzonden 

aan de gecontroleerde ondernemer, waarbij: 

- de betreffende ondernemer / sportvereniging een 



waarschuwing krijgt indien hij/zij de Drank- en Horecawet niet 

correct heeft nageleefd  

- De betreffende ondernemer/sportvereniging een compliment 

krijgt indien hij/zij de Drank- en Horecawet goed heeft 

nageleefd.  

 

e. Bij een eerste overtreding van de Drank- en Horecawet wordt 

een waarschuwing toegezonden. Bij een tweede overtreding 

ontvangt de betreffende ondernemer een vooraankondiging van 

het opleggen van een dwangsom. Bij een derde overtreding 

wordt de last onder dwangsom daadwerkelijk opgelegd. Tot nu 

toe zijn we nog niet tot het daadwerkelijk opleggen van een last 

onder dwangsom gekomen. 

 

f. Zie antwoord onder e. 

 

 

 

 
. 

 


