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Op 25 februari 2019 heeft u ingestemd met het Programma Alcohol & Drugs Koggenland. Dit om 

de aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder Koggenlandse jongeren te versterken en 

drugsgerelateerde criminaliteit binnen onze gemeente te verminderen. De raad stemde in met 

een aantal acties op de drie pijlers: preventie, toezicht en regelgeving, én ondermijning. De acties 

binnen deze drie pijlers zorgen voor een volledige aanpak van alcohol en drugs in de brede zin 

van het woord.  

 

Tabel 1 geeft inzicht in de acties waar de raad voor heeft ingestemd en die in 2019 zijn 

uitgevoerd. De acties zijn uitgevoerd onder het reguliere budget dat beschikbaar is gesteld voor 

dit programma en vanuit het extra budget dat de raad op 25 februari 2019 beschikbaar heeft 

gesteld. Uit dit extra budget zijn de kosten voor de Jeugdkaart Koggenland, uitbreiding uren 

BOA voor extra toezicht, en de aanpak voor drugsgebruik, drugshandel en bijhorende 

drugscriminaliteit bekostigd.  

 

Het is de projectgroep gelukt om nagenoeg alle acties in 2019 uit te voeren. Daarnaast zijn er 

ook aanvullende acties uitgevoerd. Tabel 2 geeft een overzicht van deze aanvullende acties met 

daarbij een toelichting.  

 

Tabel 1. Programma Alcohol & Drugs Koggenland 2019 
De acties waarvoor de raad heeft ingestemd m.b.t. de uitvoering van het Programma Alcohol & Drugs (D19.001793) 

Preventie Toelichting 

LINK! voorlichtingscampagne  Vanuit de regionale Westfriese werkgroep is ingestemd met de 

uitvoering van de lokale voorlichtingscampagne binnen onze gemeente. 

De voorlichtingscampagne betrof twee video’s die door LINK! zijn 

gemaakt en via Social Media zijn verspreid. In één video stond het thema 

alcohol centraal en in de andere video het thema drugs. Het doel van 

deze campagne was om het gesprek te starten op dit onderwerp. Naar 

schatting hebben we 7300 personen bereikt via deze video’s. Het is 

onbekend hoeveel jongeren uit Koggenland dit betrof. 

Alcohol in Verkeercursus 

 

 

 In 2019 hebben 112 jongeren deelgenomen aan de acht Alcohol in het 

Verkeer cursussen die zijn gegeven door Brijder Verslavingszorg. De 

deelnemers beoordelen de cursus met een gemiddeld cijfer van 8,0. Er 

heeft ook een evaluatie plaatsgevonden en alle partijen zijn nog steeds 

tevreden over het verloop van de cursus. In 2020 zullen de cursussen 

daarom opnieuw aan de Koggenlandse jongeren worden aangeboden.  

Bewustwording via Social Media  Op meerdere momenten in het jaar zijn berichten via onze social media 
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over de thema’s alcohol en drugs. Dit om de thema’s alcohol en drugs 

continue te laten terugkeren, zodat het gesprek over deze thema’s 

gaande blijft. De aansluiting wordt meestal gevonden bij 

actualiteitsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld het uitbrengen van de 

resultaten Jongvolwassenenmonitor 2019 en de uitkomsten Project 

identiteitsfraude.  

Participeren in regio 

werkgroepen Jeugd, Alcohol & 

Drugs (In control of alcohol & 

drugs) 

 Ook dit jaar zijn de projectgroepsleden vertegenwoordigd geweest in de 

regionale Westfriese werkgroepen van het project In Control of Alcohol 

en Drugs (ICOAD). Dit jaar stond de herijking van de Westfriese 

projectgroep ICOAD centraal en vanuit daar is een bijdrage geleverd aan 

het organiseren van de werkconferentie, het schrijven van het regionale 

projectplan, en het opstellen van het regionale uitvoeringsplan. Verder is 

ook aan de werkgroepen gezondheid, communicatie en handhaving 

deelgenomen.  

Project Jeugdkaart Koggenland 

 

 In mei 2019 ging het Jeugdkaart team de straat op om jongeren uit de 

gemeente Koggenland (15/16/17 jaar) te vragen naar hun drank- en 

middelengebruik. 69 jongeren hebben deelgenomen aan dit onderzoek 

en de resultaten zijn inmiddels aan u en de raad gepresenteerd, maar 

ook terug te vinden in de bijlage D19.008885. Op 16 december 2019 

stemde de raad van Koggenland in met een aantal vervolgacties n.a.v. de 

definitieve rapportage Jeugdkaart Koggenland. Deze vervolgacties zullen 

in 2020 verder worden uitgevoerd.  

Toezicht en Handhaving   

Controle Drank- en Horecawet  In 2019 hebben niet alleen de reguliere controles op de Drank- en 

Horecawet (DHW) plaatsgevonden, maar zijn er ook via onze 

toezichthouders Mystery shoppers ingezet om het gehele jaar te toetsen 

hoe goed de alcoholverstrekkers in Koggenland de DHW naleven.  In 

2019 zijn 51 controles op het naleven van de DHW uitgevoerd, hierbij 

leefde 65% van de alcoholverstrekkers de DHW correct na. Bij een niet 

correcte naleving zijn er waarschuwingen verzonden (20 in totaal) en is 

bij een tweede niet correcte naleving een vooraankondiging last onder 

dwangsom opgelegd (twee alcoholverstrekkers hebben het voornemen 

tot het opleggen van last onder dwangsom ontvangen).  

APV 2019 / 2020   De Algemene Plaatselijke Verordening wordt jaarlijks geactualiseerd. Dit 

jaar is hij twee keer geactualiseerd. In de eerste actualisatie werden twee  

artikelen, art 2:48 ‘Verboden drankgebruik’ en art 2:74a ‘Openlijk 

drugsgebruik’, aangepast én toegevoegd zodat er sneller en handhavend 

opgetreden kan worden bij openlijk alcohol- en drugsgebruik. In de 

tweede actualisatie is de verbodsbepaling voor het gebruik van lachgas 

toegevoegd, art 2:75 Lachgas, zodat er opgetreden kan worden tegen 

het gebruik, bezit en de verkoop van lachgas, als drug, in Koggenland.  

Beleid Preventie en 

handhavingsplan horeca  

 Vanuit de regionale projectgroep ICOAD stond de actie open om het 

preventie- en handhavingsplan vast te stellen. De projectgroep van het 

Programma Alcohol & Drugs heeft naar dit plan gekeken, maar kwam tot 

de conclusie dat het programma Alcohol & Drugs al voldoende de kaders 

en uitgangspunten weergaf en dit preventie- en handhavingsplan 

overbodig zou zijn. Het preventie- en handhavingsplan is daarom niet 

apart vastgesteld.  
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Halt afdoening opzetten voor 

alcohol- en drugsgebruik onder 

minderjarigen 

 In 2019 is gestart met het zoeken naar de mogelijkheden om 

minderjarigen die openlijk alcohol en drugs gebruiken direct door te 

kunnen verwijzen naar stichting Halt voor het volbrengen van een Halt-

afdoening i.p.v. het betalen van een boete. De Halt-straf bestaat uit twee 

à drie gesprekken waarbij ouders tenminste bij twee gesprekken 

aanwezig zijn. De jongere krijgt leeropdrachten over alcohol/drugs, er 

wordt bekeken of er excuses aangeboden kunnen worden en eventueel 

betrekt Halt een medewerker van De Brijder bij de zaak. De medewerker 

van de Brijder kan de jongere (en eventueel de ouders/verzorgers) 

voorlichten over de werking van alcohol/drugs op het (puber)brein. De 

documenten zijn ontvangen en het verzoek kan bij de Hoofdofficier van 

het Openbaar Ministerie worden neergelegd zodat de BOA’s gemachtigd 

zijn om bij het aantreffen van minderjarigen onder invloed of in bezit 

van alcohol en drugs hen direct door te verwijzen naar Halt. De 

projectgroep zal dit actiepunt in 2020 afronden.   

Extra toezicht op straat bij 

evenementen door eigen BOA’s 

 

 Onze boa’s zijn dit jaar zichtbaar aanwezig geweest op evenementen en 

feesten. Zij hadden hierbij een toezichthoudende rol op de DHW en de 

overige afspraken die m.b.t. het evenement waren gemaakt. In 2019 

hebben zij 16 extra inzetten gehad op kermissen, kermisborrels en 

tuinfeesten.  

Ondermijning     

Project LAA  Ook in 2019 zijn er adressen aangeleverd om te onderzoeken in het 

kader van woon- en adresfraude. 10 adressen zijn onderzocht, hiervan 

zijn twee volledig afgerond en zal er bij acht nog een huisbezoek 

plaatsvinden. Tot op heden is er geen bijkomende ondermijnende 

criminaliteit aangetroffen, maar was een aanpassing in de BRP 

voldoende.   

Project Datagestuurd werken  In 2019 zijn de mogelijkheden onderzocht om meer datagestuurd te 

werken binnen het cluster OOV. Hierbij wordt er gekeken naar de 

informatie die wij ontvangen en wordt geprobeerd met het analyseren 

van deze data om hotspots in kaart te brengen en verbanden tussen 

incidenten te leggen. In de Driehoek van Heerhugowaard vindt dit 

project plaats. Zodra er concrete ontwikkelingen zijn, zullen die via de 

juiste route worden medegedeeld.  

Bewustwordingsprogramma 

Ondermijning 

 In samenwerking met de gemeenten binnen de Driehoek 

Heerhugowaard is een bewustwordingsprogramma voor de ambtenaren 

van onze gemeenten op het thema Ondermijning ontwikkelt. Het doel is 

om bij elke ambtenaar de kennis over ondermijnende criminaliteit te 

vergroten, zodat het eerder wordt gesignaleerd en de aanpak vanuit de 

gemeenten kan worden versterkt. Op 12 en 14 november 2019 vonden de 

Kick-off sessies van dit programma plaats, hierbij namen 170 

(politie)ambtenaren deel. Begin 2020 zullen dezelfde ambtenaren 

worden uitgenodigd voor de basistraining om hun kennis nog meer te 

vergroten op het thema Ondermijning.  

Damoclesbeleid actualiseren en 

uitvoeren 

 Het Damoclesbeleid is naar ervaring geactualiseerd en aangepast op het 

gegeven dat de wetgever het mogelijk heeft gemaakt om ook op 

voorbereidingshandelingen te kunnen sluiten. Het Damoclesbeleid is dit 

jaar zes keer ingezet, waarbij twee waarschuwingen zijn gegeven en 
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waarbij twee woningen en twee lokalen zijn gesloten voor een bepaalde 

periode.   

Meldpunt inrichten  Om de signalen op ondermijnende criminaliteit beter te kunnen clusteren 

is een meldpunt opgericht via het emailadres veiligheid@koggenland.nl. 

Vooralsnog wordt dit emailadres vooral gebruikt voor de 

signalen/onderbuikgevoelens van collega’s. Uiteindelijk is het de 

bedoeling dat dit meldpunt ook geldt als hét meldpunt voor 

ondermijnende criminaliteit voor de inwoners en ondernemers.  

Concrete aanpak ontwikkelen op 

drugsgebruik, drugshandel en 

bijhorende drugscriminaliteit 

 Voor het verbeteren van de aanpak op drugsgebruik, drugshandel en 

bijhorende drugscriminaliteit zijn in 2019 de benodigde aanpassingen in 

de Algemene Plaatselijke Verordening doorgevoerd. Wat nog ontwikkeld 

moet worden is de integrale aanpak en handhaving door boa’s en politie. 

De projectgroep zal hier in 2020 verder vorm aangegeven in 

samenwerking met de BOA’s en het Politie Basisteam Heerhugowaard.   

 

Tabel 2. Programma Alcohol & Drugs Koggenland 
De acties die zijn uitgevoerd op basis van de actualiteit en het bewerkstelligen van minder Oudertolerantie t.a.v. 
alcohol- en drugsgebruik van hun kind.  

Actie  Toelichting 

Bijeenkomsten ‘Kijk niet weg’ 
 

Op 12, 19 en 26 november 2019 vonden de bijeenkomsten 

‘Kijk niet weg’ voor de Koggenlandse ouders plaats. 104 

ouders hebben wij mogen verwelkomen en informatie 

kunnen geven in hoe zij de NIX18 regel kunnen hanteren en 

waarom dat belangrijk is om te doen. De avond werd 

ondersteund door twee sprekers van Moedige Moeders én 

een presentatie/open gesprek met een 

preventiemedewerker van Brijder Verslavingszorg. Het zijn 

drie verschillende maar succesvolle bijeenkomsten geweest 

waar ruimte was voor discussie en het stellen van vragen.  

Gesprek met moeder n.a.v. Kermis Obdam 
 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een ouder die 

signalen en ervaringen had van de kermis Obdam in 2019. In 

de vriendengroep van haar zoon was een jongere op het 

randje van zichzelf in coma drinken. Zij wilde haar zorgen 

delen met de burgemeester. Hieruit is ook naar voren 

gekomen dat er lachgas werd verkocht vanuit een café en 

zijn direct handhavende stappen ondernomen.  

Alcoholvoorlichting jongeren met hun ouders 
 

In samenwerking met Brijder Verslavingszorg is een 

voorlichtingsavond georganiseerd waar 6 jongeren en hun 

ouders (11 ouders) aan deelnamen. Bij Jongerenwerk was 

een verzoek voor een dergelijke bijeenkomst gekomen 

wegens meerdere incidenten binnen deze vriendengroep, 

waarbij alcohol altijd en rol speelde. De Brijder gaf een 

voorlichting over wat alcohol met je doet en welke nadelige 

gevolgen er aan zitten. Verder was er ruimte voor een open 

gesprek, het delen van zorgen en het stellen van vragen.  

Deelname ontwikkelingen landelijk 

Handhavingsprotocol 
 

In september/oktober 2019 heeft een afvaardiging uit de 

projectgroep deelgenomen aan de klankbordgroep om 

input te leveren voor het ontwikkelen van het landelijke 

handhavingsprotocol. Hierbij is vooral advies gegeven 

vanuit de toepasbaarheids- en haalbaarheidscriterium vanuit 

gemeentelijk oogpunt.  

Jongvolwassenenmonitor 2019 
 

Op 15 oktober 2019 zijn de uitkomsten van de 

Jongvolwassenenmonitor 2019 aan alle gemeenten in 

mailto:veiligheid@koggenland.nl
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Noord-Holland Noord gepresenteerd. Het valt op dat er in 

Koggenland meer alcohol wordt gedronken en minder 

drugs wordt gebruikt in vergelijking met de rest van onze 

regio. Wel is zichtbaar dat vergeleken met de 

Jongvolwassenenmonitor 2017 het alcoholgebruik in 

Koggenland is afgenomen en drugsgebruik in Koggenland is 

toegenomen. Zie bijlage D20.000391 voor het volledige 

rapport.  

Nalevingsonderzoek STAP/UT 2019 
 

Op 13 januari 2020 zijn de resultaten van het regionale 

nalevingsonderzoek door de GGD gepresenteerd. Dit jaar 

heeft een afvaardiging vanuit de projectgroep via de 

klankbordgroep geadviseerd over de uitvoering en de 

opvolging van de uitkomsten. Wanneer de resultaten 

worden vergeleken over de afgelopen jaren dat zien we 

voor Koggenland een mooie stijging van 30,4% (2017) naar 

63,6% (2019). Het blijft onze aandacht wel verdienen, maar 

een verbetering is zichtbaar. Zie bijlage D20.000384 voor het 

volledige rapport.  

Project Identiteitsfraude  
 

Op zaterdag 9 maart 2019 en zaterdag 16 november 2019 

heeft bij café Dollenburg in De Goorn een integrale controle 

met politie en Halt plaatsgevonden. Tijdens deze avond 

werd er gecontroleerd op identiteitsfraude. Zeven jongeren 

zijn staande gehouden en direct doorverwezen naar Halt 

voor het doorlopen van een Halt straf. Door middel van een 

valse identiteitskaart of de identiteitskaart van een ander 

probeerde zij binnen te komen en alcohol te kopen.  

 

Programma Alcohol & Drugs 2020 

In 2019 zijn mooie resultaten behaald, maar de aanpak van alcohol- en drugs in Koggenland blijft 

voortduren. Daarom wordt u gevraagd in te stemmen met de acties die in tabel 3 zijn 

opgenomen als acties die in het jaar 2020 onder het Programma Alcohol & Drugs Koggenland 

uitgevoerd moeten worden. Ook in 2020 staat het thema Oudertolerantie centraal, aangezien uit 

meerdere momenten in 2019 is gebleken dat er op dit thema nog veel winst is te behalen. De 

Jongvolwassenmonitor 2019 bevestigt dat ook met het percentage van 64,7% ouders die het 

goed vinden dat hun minderjarige kind alcohol drinkt. Het is minder dan in 2017 (72,3%), maar 

toch verdient het nog steeds de aandacht.  

 

Tabel 3 Programma Alcohol & Drugs 2020 
Preventie 

 

Toezicht & Handhaving  

Alcohol in het verkeerscursus Doorontwikkelen van Project Identiteitsfraude 

(ook controleren tijdens 

kermissen/evenementen) 

Vervolgacties Jeugdkaart (D19.009102 - 

D19.012288) 

Handelingskader verbodsbepaling lachgas 

ontwikkelen 

Organiseren bewustwordingsbijeenkomsten voor 

Koggenlandse ouders en vrijwilligers van de 

sportverenigingen 

Controle DHW (50 uur meer, dus 250 uur in 

totaal) 

- Mystery shop 

- Reguliere controle  

- Extra controle op evenementen 

Vervolg geven aan het Westfriese Uitvoeringsplan 

op In control of Alcohol & Drugs 

Realiseren van doorverwijzing van de BOA’s 

richting bureau Halt bij alcohol- en 
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drugsgebruik onder minderjarigen  

Bewustwording op social media aanhouden.  Extra toezicht op straat en bij evenementen 

door de BOA’s van Koggenland 

Participeren in de regio werkgroep gezondheid, 

preventie en handhaving (In controle of Alcohol en 

Drugs Westfriesland) 

Damoclesbeleid uitvoeren 

 

KANTTEKENINGEN 

Het programma Alcohol & Drugs Koggenland heeft in 2019 mooie stappen gezet. Van belang is 

echter om door te gaan met dit goede werk en niet bijkomende factoren de goede voortgang te 

laten beïnvloeden. Een punt dat van invloed kan zijn is de afwezigheid van een vaste 

medewerker die projectleider is van dit project. Alertheid is dan ook vereist, maar de 

projectgroep is in staat dit goede werk voort te zetten mits er spoedig een nieuwe projectleider 

wordt aangewezen. 

 

MIDDELEN/DEKKING 

In tabel 4 wordt een financieel overzicht gegeven met daarin de verantwoording van gemaakte 

kosten in 2019. De kosten die zijn gemaakt om deze acties mogelijk te maken zijn bekostigd uit 

het projectbudget. De extra kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van de Jeugdkaart en de 

extra uren voor de BOA’s zijn bekostigd van het eenmalige budget van €15.000,- dat door de 

raad beschikbaar gesteld was voor deze actiepunten.   

 

Tabel 4. Verantwoording kosten 2019 

Een overzicht van de inkomsten en uitgaven binnen het Programma Alcohol & Drugs 2020 

Baten  Reguliere Projectbudget   € 18.000,- 

Lasten Uitvoering geven aan alle acties: 

\ Alcohol in verkeer cursussen 

\ Bijeenkomsten ‘Kijk niet weg’ 

\ Uitgifte rijbewijzen 

\ Werkconferentie Westfriesland 

- € 11.821,28 

 Resultaat 2019    € 6.178,72 

   

Het eenmalig beschikbaar gestelde budget van € 15.000,- voor de pilot Jeugdkaart is volledig 

benut. 

 

 


