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Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan 2015, een uitwerking van het actieprogramma Nuchter 
Verstand. Eind 2011 is het actieprogramma door de vijf gemeenten in Utrecht-West 
vastgesteld. Halverwege 2014 hebben de vijf gemeenten uit Lekstroom zich 
aangesloten bij Nuchter Verstand. Hiervoor wordt op 4 december 2014 een 
gezamenlijk convenant ondertekend. 

Het actieprogramma Nuchter Verstand  is een meerjarenplan, waarbij er per jaar 
beoogde resultaten zijn geformuleerd. 

In dit jaarplan vindt u welke inspanningen er nodig zijn om de beoogde resultaten voor 
2015 te kunnen behalen. 

GGD regio Utrecht zal in samenwerking met u als gemeente, zorg dragen voor de 
realisatie van dit jaarplan. Ik kijk dan ook uit naar een prettige en effectieve  
samenwerking, zowel met u als gemeente als met onze samenwerkingspartners. 

Bennita IJtsma
Projectleider Nuchter Verstand, Zeist, december 2014

Leeswijzer

In dit jaarplan Nuchter Verstand worden naast het regionale deel ook specifiek de 
activiteiten voor Stichtse Vecht vermeld. Deze staan in de kolommen in het rood 
vermeld. Wat betreft ambtelijke inzet is in Stichtse Vecht de bestuurlijke keuze 
gemaakt om prioriteit te geven aan de transities binnen het Sociaal Domein. Dit heeft 
invloed gehad op de voorbereidingen voor het uitvoeringsjaar 2015 en ook voor de 
eerste maanden van 2015. Hierdoor heeft Stichtse Vecht niet meegedaan aan de 
actiemaand IKPas. Door deze ontwikkelingen is echter ook duidelijk geworden dat 
Nuchter Verstand  een project is wat gedragen moet worden door meerdere afdelingen 
want het heeft met meerdere beleidsterreinen te maken nl: Gezondheidsbeleid, Jeugd 
en Veiligheid, Handhaving en Sport. Met een integrale aanpak en gerichter 
communicatie hopen we meer jongeren, ouders/opvoeders, het onderwijs  en 
verstrekkers te bereiken.
Er wordt nu via een bestuursopdracht gevraagd een integrale werkgroep te formeren.

Zoals vermeld in het plan zijn er 3 thema’s voor 2015.
Alcohol en sport: dit wordt gecontinueerd vanuit 2014.
Daarnaast zijn het : bereiken van ouders/opvoeders en drugs.

- Alcohol en sport: een bijeenkomst voor kantinehouders/beheerders,  in 
samenwerking met beleidsafdeling Sport, de GGD en de Sportraad.

- Alcohol en sport: een regionale bijeenkomst georganiseerd door NOC Nsf ,met 
Nico van der Lely

- Ouders: Project weerbaarheid: vanuit budget versterking Voorveld, dit is ook 
gericht op ouders: werkgroep bestaande uit Jeugd-Punt, Ouders Lokaal, GGDrU, 
Halt.

- Drugs: onderzoek en analyse van hotspots binnen Stichtse Vecht, daarna 
consequenties en voortgangsacties.



INHOUD

Voorwoord............................................................................................................................................... 1

Leeswijzer................................................................................................................................................ 1

INHOUD................................................................................................................................................... 2

Samenvatting........................................................................................................................................... 1

1.1. Regio aanpak Nuchter Verstand..........................................................................................................1

1.2. Regionale thema’s 2015......................................................................................................................1

2.3. Ureninzet 2015....................................................................................................................................3

2.4. Jaarkalender 2015 / overzicht activiteiten..........................................................................................4

2.5. Integrale aanpak.................................................................................................................................5

2.6. Samenwerking binnen Nuchter Verstand............................................................................................5

3. Beoogde resultaten / activiteiten...................................................................................................... 6

3.1. Aanpak drugsproblematiek......................................................................................................................6

3.2. Ouders.................................................................................................................................................7

3.3. Sportverenigingen...............................................................................................................................8

4. (Publiek en Politiek) Draagvlak.......................................................................................................... 9

5. Onderzoek en Evaluatie................................................................................................................... 10

6. Communicatie................................................................................................................................. 11

7. Financiën........................................................................................................................................ 12



Samenvatting

1.1. Regio aanpak Nuchter Verstand 
In 2008 is gemeente De Ronde Venen gestart met een integrale aanpak van het 
alcohol- en drugsprobleem onder jongeren. In 2010 heeft deze gemeente haar wens 
uitgesproken om te gaan samenwerken met de omliggende gemeenten in het district 
Utrecht-West. In 2011 heeft dit geleid tot een actieprogramma, waarbij de uitvoering in 
2012 van start is gegaan. Halverwege 2014 hebben de vijf gemeenten uit district 
Lekstroom besloten zich aan te sluiten bij Nuchter Verstand. Hiervoor is op 4 december 
2014 een gezamenlijk convenant ondertekend. 

Het project Nuchter Verstand is een meerjarenplan tot 2019 en richt zich op de 
doelgroep 10-18 jaar. De aanpak richt zich met name op de omgeving van de 
jongeren. De gemeenten streven er naar dat de beschikbaarheid van alcohol en drugs 
(verder) wordt beperkt en dat het gebruik van alcohol door jongeren zo lang mogelijk 
wordt uitgesteld. In november 2011 zijn alle colleges van Utrecht-West akkoord gegaan 
met het actieprogramma Nuchter Verstand. In het najaar van 2014 zijn alle colleges 
van Lekstroom akkoord gegaan met aansluiting op Nuchter Verstand1.

1.2. Regionale thema’s 2015
In 2014 hebben de tien gemeenten met elkaar afgesproken om twee thema’s / 
activiteiten te kiezen die in gezamenlijkheid zullen worden uitgevoerd. Voor 2015 is 
gekozen voor het thema drugs en voor het thema ouders. 
Aan het thema sport en alcohol waar in 2014 een start mee is gemaakt, zal in 2015 
verder vervolg gegeven worden. 

Drugs
In 2015 zal de omvang van het drugsgebruik in de regio in kaart gebracht worden. 
Hiervoor zal een regionale / lokale probleemanalyse uitgevoerd worden. Vragen die 
hierin centraal zullen staan zijn:
Wat is de omvang van de lokale problematiek als gevolg van (overmatig) 
drugsgebruik? Wat is de ernst van de problematiek? Niet alleen in termen van 
gezondheid maar ook van veiligheid, overlast, schoolverzuim en drugsgebruik.
Wat zijn de specifieke locaties (hotspots), risicosituaties en doelgroepen waarbij de 
problematiek zich voordoet. 

Ouders
Ouders hebben veel invloed op het middelengebruik van hun kind. Ouders kunnen 
regels stellen, toezicht houden en alcohol en drugsgebruik en de gevolgen ervan 
bespreken. Er zijn verschillende manieren om via voorlichting ouders hierbij te 
ondersteunen. In maart 2015 zal vanuit Nuchter Verstand de campagne IkPas worden 
georganiseerd gericht op ouders / opvoeders. Volwassenen worden uitgedaagd om 30 
dagen geen alcohol te drinken. Doel is om ouders bewust te maken van de 
voorbeeldfunctie die ze hebben voor de jeugd. 

1 Twee gemeente hebben daarbij gekozen voor voortzetting van hun al bestaande 
alcoholmatigingsproject onder de naam ‘Helder Houten’ en ‘IJsselstein Fris’. De verder 
aanpak loopt wel mee binnen de projectopzet van Nuchter Verstand.



Sport en Alcohol
De resultaten van de vragenlijst voor sportverenigingen om de stand van zaken 
rondom het alcoholbeleid te inventariseren en de behoefte aan ondersteuning hierbij 
zullen in 2015 gebruikt worden om sportverenigingen concreet met een aantal 
activiteiten te ondersteunen. Op deze wijze willen we samen met sportverenigingen 
werken aan een verantwoord alcoholbeleid.  

Samenwerking op handhaving
In de tien gemeenten wordt door de toezichthouders samengewerkt. Dit gebeurt in de 
vorm van reguliere overleggen waarbij kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Tevens 
worden jaarlijks twee toezichtsprojecten afgesproken die in elk van de 10 gemeenten 
op een vooraf afgesproken periode gelijktijdig worden uitgevoerd. Hierover wordt 
verslag gedaan aan het Districtelijk Veiligheidscollege (DVC), bestaande uit de 10 
burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie. De tien gemeenten hebben  
dezelfde sanctiestrategie bestuurlijk vaststelt. Deze uniforme sanctiestrategie zorgt 
ervoor dat jongeren, boa’s en alcoholverstrekkers in deze tien gemeenten met 
dezelfde sancties te maken krijgen. Voor maart 2015 is afgesproken dat er een 
leeftijdscontrole bij sportverenigingen plaats vindt in de hele regio West Utrecht. 

Onderzoek en Evaluatie
In  2013 is een plan opgesteld voor een proces- en effectevaluatie voor de gehele 
looptijd van dit project. In 2015 zal hieraan bijgedragen worden door een aantal 
activiteiten uit te voeren gericht op monitoring. De monitoringsactiviteiten bestaan uit 
het opvragen van cijfers over het aantal jongeren met verslavingsproblematiek in deze 
regio, het aantal barvrijwilligers dat een IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) 
heeft gevolgd, het aantal scholen waarbij het onderwerp alcohol en drugs een vast 
onderwerp is tijdens informatie/ouder avonden. Daarnaast zal een documentenanalyse 
uitgevoerd worden om na te gaan of reclamebeperkingen voor alcohol onderdeel zijn 
van structureel gemeentelijk beleid. 

Communicatie
Communicatie is een van de belangrijkste voorwaarden voor een effectieve aanpak. 
Communicatie kan ingezet worden om draagvlak te creëren maar ook om bij te dragen 
aan de kracht van interventies. De communicatie activiteiten zullen beschreven 
worden in een apart communicatieplan. Natuurlijk zullen we o.a. actief mee gaan liften 
op de landelijke Nix18 campagne.  

Ook in 2015 is het belangrijk om het publiek en politiek draagvlak voor het thema 
alcohol en drugs wat gecreëerd is te behouden en waar mogelijk sterker te maken.  



2.3. Ureninzet 2015

Thema Aantal uur
Drugs
Analyse
Aanpak

150 uur
200 uur

Ouders
IkPas 250 uur

Sport en Alcohol
Ondersteuning alcoholbeleid 
sportverenigingen

200 uur

Onderzoek en evaluatie 100 uur

Communicatie 200 uur

Lokale ondersteuning gemeenten 290 uur

Projectvergaderingen voorbereiden / 
bijwonen, jaarplan, 
voortgangsrapportage, communicatieplan

150 uur

Onvoorzien 16 uur

Totaal 1556 uur



2.4. Jaarkalender 2015 / overzicht activiteiten
Activiteit Wanneer Wie Stichtse vecht

Resultaten vragenlijst 
sport en alcoholbeleid 
terugkoppelen aan 
sportverenigingen

Januari - maart 
2015

Gemeente en 
GGDrU

Effectieve 
respons was 
onvoldoende. 
Bijeenkomst 
voor 
terugkoppeling 
is belegd.

Ondersteuning 
alcoholmatigingsbeleid 
sportverenigingen:
Inkopen regionale 
activiteit en lokaal 
uitzetten 
Lokaal ondersteuning op 
maat bieden

maart 2015
april – december 
2015

Gemeente
Gemeente en 
GGDrU

lokale 
bijeenkomst in 
okt, gevolgd 
door regionale 
door Noc nsf in 
nov.

Voorbereiding IkPas Januari – februari 
2015

Werkgroep IkPas Minimale 
voorbereiding 
in SV, zie 
leeswijzer.

Uitvoer IkPas 2 maart – 31 maart 
2015

GGDrU, werkgroep 
Ikpas, comm 
adviseurs 
gemeenten

Idem

Probleemanalyse drugs januari – april 2015 GGDrU Onderzoek: in 
SV zijn vragen 
lijsten uitgezet, 
met vragen 
over hotspots 

Aanpak drugsproblematiek mei – december 
2015

Gemeente en 
GGDrU ism 
relevante lokale 
partijen

Afhankelijk van 
het onderzoek: 
wordt bekend 
in sept.

Onderzoek en evaluatie:
Monitoring
Documentenanalyse

Mei – december 
2015

GGDrU Geldt voor alle 
gemeenten



Communicatie
Nix18
Handhavingscommunicati
e 
Website 
Etc.

Januari – december 
2015

GGDrU en 
gemeenten 
gezamenlijk

Alle 
gemeenten

Activiteiten tav 
bewustwording in het 
gebruik rondom alcohol 
voor ouders:
Theater voorstelling door 
Playback

Diverse projecten gericht 
op weerbaarheid bij 
Groepsdruk voor jongeren 
en ouders (versterking 
Voorveld)

Januari – december 
2015

Maart

September-
december 2015

GGDrU en 
gemeenten 
gezamenlijk
DRV en SV

GGDrU , 
Jeugdpunt,SV en
Ouders lokaal 

Stichtse Vecht

2x voor 
stellingen 
gepland, bereik 
ouders is lastig 

GDrU , 
Jeugdpunt,SV 
en
Ouders lokaal

2.5. Integrale aanpak
Een integrale aanpak van alcohol- en drugsgebruik speelt in op de verschillende 
factoren die dat gebruik beïnvloeden: maatschappelijke norm, persoonlijke motivatie, 
beschikbaarheid van alcohol en drugs en toezicht. Om deze aanpak concreet te 
maken, kan een gemeente vijf ‘pijlers’ inzetten. Welke pijlers worden ingezet, wanneer 
dat gebeurt en in welke verhouding, is afhankelijk van de lokale situatie (wat gebeurt 
er al, wat zijn de mogelijkheden), doelstellingen en doelgroepen. 
Iedere gemeente heeft in 2014 een preventie en handhavingsplan opgesteld met 
daarin doelstellingen, activiteiten en te behalen resultaten waarin de vijf pijlers 
verwerkt zijn. Dit jaarplan is dan ook aanvullend op de preventie- en 
handhavingsplannen van de gemeenten en beschrijft activiteiten die ingezet worden 
vanuit de drie gekozen regionale thema’s voor 2015. 

2.6. Samenwerking binnen Nuchter Verstand
De projectopzet van Nuchter Verstand is gebaseerd op intensieve samenwerking 
tussen partijen, onder andere GGDrU en de 10 regiogemeenten.
Een belangrijke stap is de ondertekening van het convenant door alle 10 gemeenten in 
december 2014. Daarmee is bestuurlijk draagvlak ontstaan. De ontwikkeling van 
verder bestuurlijk draagvlak is een actiepunt voor het jaar 2015. De gezamenlijke 
gemeenten hebben ervoor gekozen om geen bestuurlijke projectgroep in het leven te 
roepen. Dat betekent dat informatie over het project of besluitvorming op onderdelen  
plaatsvindt via interne gemeentelijke besluitvormingstrajecten. 
Punt van aandacht is verder dat de pijlers van Nuchter Verstand betrekking hebben op 
diverse bestuurders: wethouders gezondheidsbeleid, wethouders jeugd en 
burgemeesters (voor het onderdeel Veiligheid & handhaving). 

Werkafspraken voor het project worden nu gemaakt via de Ambtelijke werkgroep, 
waarin de 10 gemeenten participeren, tezamen met de GGDrU en Victas.
Een voorwaarde voor succesvolle implementatie van het actieplan 2015 is daarom dat 
gemeenten intern tot een goede afstemming komen op zowel preventie als 
handhaving, dat regelmatig bestuurlijke aandacht verworven wordt en dat de 



betrokken ambtenaren voldoende uren beschikbaar hebben om de lokale 
implementatie op te kunnen pakken. Hoofdstuk 4 bevat actiepunten op het terrein van 
draagvlakontwikkeling.

3. Beoogde resultaten / activiteiten

3.1. Aanpak drugsproblematiek
Om gericht een aanpak voor drugspreventie in te kunnen zetten wordt de regionale 
situatie en de lokale situatie in iedere gemeente in beeld gebracht (probleemanalyse 
uitvoeren).

Vragen die hierbij centraal zullen staan zijn:
- Wat is de omvang van het drugsgebruik  binnen de doelgroep van 10 – 18 jaar? 
- Wat is de omvang en ernst van de problematiek? Niet alleen in termen van 
gezondheid maar ook van veiligheid, overlast, schoolverzuim en drugsgebruik
- Wat zijn de specifieke locaties (hotspots) risicosituaties en doelgroepen waarbij de 

problematiek zich voordoet?
Aan de hand van uitkomsten van deze analyse zal gericht een aanpak op 
drugspreventie worden ingezet.

Voor het uitvoeren van de probleemanalyse worden maximaal 150 uren begroot. 
Voor het uitvoeren van de aanpak worden in 2015 200 uren begroot. 

Activiteit Wanneer Wie
In kaart brengen van de lokale situatie. 
Hierbij gebruik maken van de lokale 
regionale en landelijke gegevens. 
(peilstationonderzoek: jeugd en riskant 
gedrag 2011, nationaal prevalentie 
onderzoek middelengebruik 2009, 
kerncijfers verslavingszorg 2013, het 
grote uitgaansonderzoek 2013,  nationale 
drug monitor jaarbericht 2013/2014, 
GGD monitor, PGO JGZ)

Januari – 
maart 
2015

GGDrU 

Hotspots aanwijzen op basis van het 
aantal geregistreerde drugsincidenten en 
het aantal en soort meldingen van 
burgers.

Februari 
-maart 
2015

GGDrU ism alle 
gemeenten 

Belangrijkste risicosituaties en 
risicodoelgroepen in kaart brengen. 
Gebruik maken van Grote 
Uitgaansonderzoek 2013 daarnaast 
kwalitatieve interviews. (jongerenwerk, 
docenten)

Maart – 
April 2015

GGDrU 

Rapport probleemanalyse maken April 2015 GGDrU 
Aanpak drugsproblematiek inzetten mei – 

december 
2015

Gemeente ism GGDrU, 
Victas en lokale relevante 
partijen

3.2. Ouders

Ouders zijn een belangrijke doelgroep binnen Nuchter Verstand. Zij zijn tenslotte 
degene die met hun kinderen moeten praten over het gebruik en regels stellen; 
toezicht houden, en het bespreken van het gebruik is een van de meest effectieve 



strategieën om alcoholgebruik bij adolescenten te voorkomen2. Maar nog belangrijker 
is dat ouders een voorbeeldfunctie hebben. In verscheidene wetenschappelijke studies 
is aangetoond dat het drinkgedrag van ouders gerelateerd is aan het drinkgedrag van 
hun kinderen, zowel de algemene drinkpatronen als alcoholisme3. 

Alcohol is enorm verweven in het dagelijks leven. Een biertje na het sporten, een 
glaasje wijn bij het eten of een slaapmutsje. Voor velen is het drinken van alcohol een 
gewoonte. In maart 2015 zal de campagne IkPas georganiseerd worden gericht op 
volwassenen en met name de ouders en opvoeders. Met deze campagne worden  
deelnemers uitgedaagd 30 dagen geen alcohol te drinken. Ze worden uitgedaagd om 
de dagelijkse gewoonten te doorbreken en zich meer bewust te worden van hun 
alcohol gebruik en de voorbeeldfunctie die ze hebben voor jongeren. 

In Stichtse Vecht wordt een nieuw Project uitgevoerd onder de naam: Maak je niet 
druk. Het is een samenwerkingsproject van Jeugdpunt, ouders lokaal en de GGD. Hierin 
wordt geprobeerd jongeren weerbaarder te maken tegenover groepsdruk. Groepsdruk 
kan ervaren worden op vele terreinen: pesten, relaties, maar ook met het nemen of 
weigeren van alcohol en drugs.
Ouders worden bewust betrokken bij dit project. 

Resultaten 2015:
Om er voor te zorgen dat ouders zich  bewust zijn van de risico’s en gevolgen van 
alcohol en drugsgebruik en achter de sociale norm: geen alcohol en drugs onder de 18 
jaar gaan staan, willen we de volgende resultaten in 2015 behalen:
Minimaal 600 ouders doen mee aan de campagne IkPas en drinken 30 dagen geen 
alcohol. Hierdoor worden zij zich  bewust van de voorbeeldfunctie die ze hebben naar 
jongeren.
Minimaal 150 ouders worden bereikt tijdens de trainingen en projecten: Maak je niet 
druk. 

Activiteit Wanneer Wie
IkPas Maart 2015 GGDrU ism 10 gemeenten. 
Trainingen weerbaarheid 
Groepsdruk voor 
jongeren, ouders worden 
hierbij betrokken

Sept t/m dec 
2015

Stichtse Vecht. 

 

3.3. Sportverenigingen

Doelgroep Sport:
- Sportverenigingen worden ondersteund bij het vormgeven van een verantwoord 

alcoholbeleid.

Activiteit Wanneer Wie
Resultaten vragenlijst Eerste kwartaal 2015. Analyse door GGDrU in 

2 Mares, S. (februari 2014). Kind volgt voorbeeld van ouder in alcoholgebruik, 
promotieonderzoek, Radboud Universiteit Nijmegen (http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-
de-jeugdsector/2014/Kind-volgt-voorbeeld-van-ouder-in-alcoholgebruik) 
3 Engels, R., Kleinjan, M., Otten, R. (2013) De rol van ouders bij alcoholgebruik van 
adolescenten; stand van zaken. Nijmegen; Radboud Universiteit (pag.5)

http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2014/Kind-volgt-voorbeeld-van-ouder-in-alcoholgebruik
http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2014/Kind-volgt-voorbeeld-van-ouder-in-alcoholgebruik


2014 Sport en 
alcoholbeleid 
terugkoppelen naar 
sportverenigingen

december 2014. 
Gemeenten: organisatie 
terugkoppeling; GGDrU 
ondersteunt

In gesprek gaan met 
sportverenigingen over de 
aangegeven wensen en 
behoeften om 
alcoholmatigingsbeleid 
goed vorm te geven

Eerste en tweede 
kwartaal 2015.

Zie hierboven.

Regionaal activiteit 
inkopen en lokaal 
uitzetten; afhankelijk van 
wensen verenigingen

Maart 2015 In november is een 
regionale bijeenkomst 
door NOC nsf, met oa Nico 
van der Lely.

Lokaal activiteiten 
faciliteren

April – december 2015 In oktober volgt in SV een 
bijeenkomst voor de 
lokale sportverenigingen. 
Bespreking oa van het 
niet willen invullen van de 
vragenlijst en het aanbod 
van het Keuzemenu.

 



4. (Publiek en Politiek) Draagvlak 

Een belangrijke randvoorwaarde voor het project Nuchter Verstand Rijn en Venen is het 
creëren van publiek en politiek draagvlak. Succesvolle preventie van alcohol- en 
drugsproblemen op lokaal niveau staat of valt met enkele randvoorwaarden. Zowel 
tijdens het voorbereiden en formuleren van beleid als tijdens de uitvoering verdienen 
deze randvoorwaarden aandacht. Het creëren van draagvlak voor beleid is een 
belangrijke voorwaarde voor de acceptatie en het succes ervan. Draagvlak wordt 
bereikt door rekening te houden met alle partijen die een rol spelen bij de 
totstandkoming en uitvoering van gezondheidsbeleid. Daarbij gaat het niet alleen om 
partijen op politiek-bestuurlijk niveau, maar ook om burgers en uitvoerende 
organisaties. Het creëren, uitbreiden en onderhouden van draagvlak blijft tijdens het 
gehele beleidsproces aandacht vragen.

Draagvlak heeft alles te maken met een gevoel van betrokkenheid. Dat gevoel wordt 
versterkt door:
- het vroegtijdig betrekken van partners en partijen;
- heldere communicatie: de taal spreken van de verschillende partijen;
- het delen van successen en andere partijen in het zonnetje zetten;
- regelmatig te vragen hoe andere partijen over een project denken.

In 2015 wordt gewerkt aan (publiek en politiek) draagvlak door: 

Wat? Wanneer? Wie?

Gemeenteraden informeren over 
Nuchter Verstand.

Doorlopend Gemeenten en GGD

Bestuurlijke betrokkenheid bewaken Doorlopend Gemeenten, GGD, 
Victas

Inrichten lokale structuur voor 
borging van het project, d.m.v. een 
klankbordgroep / werkgroep of het 
agenderen van Nuchter Verstand in 
bestaande reguliere overleggen met 
samenwerkingspartners.

Doorlopend Stichtse Vecht 
onderhoud de 
contacten met 
Handhaving, heeft 
overleg met 
ambtenaren OO&V en 
werkt momenteel met 
diverse organisaties 
(Jeugdpunt, GGDrU en 
Ouders Lokaal) samen 
rond het project 
Groepsdruk



5. Onderzoek en Evaluatie

Beleidsevaluatie geeft inzicht in de effecten van het beleid en is van belang voor een 
volgende beleidscyclus. Daarnaast is evaluatie nodig om tussentijds bij te sturen, om 
verantwoording af te leggen en om betrokken partijen op de hoogte te houden van de 
vorderingen.
Evalueren geeft inzicht in het effect van interventies, het uitvoeringsproces en de 
context waarin het effect is behaald. Met die kennis kan de effectiviteit en efficiëntie 
van het beleid worden vergroot.
- Evalueren gebeurt niet alleen aan het einde van een proces, maar ook tussentijds, 

zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Aan het einde van de projectperiode kan het 
eindresultaat worden geëvalueerd.

- Met een evaluatie kunnen gemeenteraad en college worden geïnformeerd over de 
voortgang en de resultaten.

- Evaluatie is een middel om bestuurlijk draagvlak te versterken. De uitkomsten 
kunnen ook gebruikt worden om burgers en betrokken partijen te informeren.

Om een goede evaluatie te kunnen uitvoeren is het belangrijk om bij het project 
continu rekening te houden met de evalueerbaarheid:
- De doelstellingen moeten evalueerbaar (SMART) zijn;
- Zowel het proces als afzonderlijke interventies dienen systematisch te worden 

gevolgd;
- De evaluatie wordt zorgvuldig en tijdig gepland en georganiseerd.
In  2013 is een plan opgesteld voor een proces- en effectevaluatie voor de gehele 
looptijd van dit project. De activiteiten die hieronder staan beschreven, maken 
onderdeel uit van de planning van dit evaluatieplan. 

In 2015 wordt bijgedragen aan het onderdeel Onderzoek en evaluatie door:

Wat? Wanneer? Wie?

Documentenanalyse: zijn 
reclamebeperkingen voor alcohol  
onderdeel van structureel 
gemeentelijk beleid.

2015 GGDrU

Monitoring: op hoeveel scholen is het 
onderwerp alcohol en drugs een vast 
thema tijdens de informatie en 
ouderavonden

2015 GGDrU

Monitoring: het aantal barvrijwilligers 
dat een instructie verantwoord 
alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.

2015 GGDrU

Monitoring: het aantal persberichten 
over Nuchter Verstand, het aantal 
themabijeenkomsten, debatavonden

2015 Communicatie 
adviseur / ambtenaar 
gemeente / GGD

Monitoring: opvragen cijfers 
verslavingsproblematiek bij jongeren 
via het extra contactmoment 
adolescenten en Victas

2015 GGDrU



6. Communicatie

Tijdens de uitvoering is zowel interne communicatie (met andere sectoren, het college 
en de raadscommissies) als externe communicatie (met samenwerkingspartners en 
doelgroepen) nodig om iedereen betrokken te houden.
Tevens kan communicatie bijdragen aan de kracht van ingezette interventies.
Er zal een apart communicatieplan opgesteld worden. De handhavingscommunicatie 
zal hierin worden meegenomen. 



7. Financiën

Regionaal budget
In het convenant wat de tien gemeenten  met elkaar hebben ondertekend op 4 
december 2014 is een gezamenlijk werkbudget van € 5.000,- afgesproken, waarbij als 
verdeelsleutel wordt gebruikt het aantal 10- 18 jarigen per gemeente. De 
verdeelsleutel wordt 1x per 2 jaar geactualiseerd door de GGDrU; 
Het werkbudget wordt aangewend ten behoeve van uitvoering van gezamenlijke 
activiteiten in het kader van Nuchter Verstand. Per activiteit bepaalt de GGDrU of 
hiertoe (een deel van) het werkbudget moet worden aangewend en legt dit ambtelijk 
voor aan de tien gemeenten. Over de inzet van werkbudget wordt in de 
projectgroepbijeenkomsten besloten bij gewone meerderheid van stemmen van de 
daarbij aanwezige gemeenten. Afwezige gemeenten kunnen voorafgaand aan de 
projectgroepbijeenkomst hun mening kenbaar maken bij de GGDrU. Deze wordt 
meengenomen in de besluitvorming. De GGDrU heeft geen stem; 
De GGDrU factureert de individuele gemeenten op basis van de verdeelsleutel indien 
het uitgeven van het werkbudget is geaccordeerd door de gemeenten; 

De verdeelsleutel:

Gemeente Kostenverdeling Jongerenaantal (10–19jaar)
1-1-2014

Montfoort 4% 1913
Oudewater 3% 1352
De Ronde Venen 13% 5856
Stichtse Vecht 17% 7711
Woerden 14% 6581
Vianen 5% 2460
Nieuwegein 15% 6825
IJsselstein 10% 4662
Houten 15% 6702
Lopik 4% 2108

Totaal 100% 46170
(Lekstroom:22757
Utrecht West: 23413)

Ureninzet GGD regio Utrecht
Voor de vijf gemeenten in de regio Lekstroom wordt door de GGDrU jaarlijks 
maximaal 720 uren gebruikt uit de uren voor regionale en lokale taken van het 
GGD-huis. Dit op basis van deelname van alle vijf Lekstroomgemeenten. De 720 
uren worden deels regionaal en deels lokaal ingezet. Voor de vijf gemeenten in 
de regio Utrecht-West wordt door de GGDrU jaarlijks maximaal 836 uren 
gebruikt uit de uren voor regionale en lokale taken van het GGD-huis. Dit op 
basis van deelname van alle vijf Utrecht-West gemeenten. De 836 uren worden 
deels regionaal en deels lokaal ingezet; De verdeling van uren over regionale 
en lokale activiteiten in het kader van Nuchter Verstand wordt bij het opstellen 
van het Jaarplan Nuchter Verstand jaarlijks bepaald. Voor de lokale 
ondersteuning van gemeenten zijn voor 2015 290 uren begroot. Dit resulteert 
in een urenverdeling per gemeente (zie onderstaande tabel).



Gemeente Lokale ondersteuning 
gemeenten

Montfoort 12 uur
Oudewater 9 uur
De Ronde Venen 38 uur
Stichtse Vecht 49 uur
Woerden 41 uur
Vianen 14 uur
Nieuwegein 43 uur
IJsselstein 29 uur
Houten 43 uur
Lopik 12 uur

Totaal 290 uur
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