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Projectplan ‘Laat je niet flessen!’ 2010-2013

Inleiding
Het portefeuillehoudersoverleg gezondheidszorg SRE heeft op 9 september 2009 ingestemd
met het projectplan ‘Laat je niet flessen’! 2010-2013. Namens dit overleg en de stuurgroep
‘Alcohol en Jongeren’ worden gemeenten verzocht in te stemmen met het projectplan en
jaarlijks (voor de periode 2010-2013) een bijdrage beschikbaar te stellen van € 5.000,=
t.b.v. regionale ontwikkelingen en activiteiten.
Motivering

In 2006 is de SRE gestart met het project ‘Laat je niet flessen’! 2006-2009 omdat de jeugd
in Zuidoost-Brabant steeds jonger, steeds meer en steeds vaker alcohol dronk. Er dreigde
een toenemend en structureel probleem voor de jeugdgezondheid, openbare orde en
veiligheid in de regio te ontstaan. Er werd gekozen voor een vernieuwende aanpak
gebaseerd op drie pijlers: educatie & draagvlak, beleid & regelgeving en handhaving. In de
afgelopen periode zijn meer dan 40 verschillende producten en interventies ontwikkeld. In
de periode 2010-2013 worden ook weer een aantal nieuwe producten en interventies
ontwikkeld, maar zal vooral de aandacht liggen op de ondersteuning van de lokale
implementatie. Van de twee hoofddoelstellingen (projectplan 2006-2009) is de startleeftijd
qua drinken al flink opgeschoven in de goede richting. Openbare dronkenschap onder
jongeren is echter nog steeds aan de orde van de dag. In de komende periode (2010-2013)
worden de doelstellingen herhaald en nog concreter gemaakt.
1. Opschuiven van de startleeftijd qua alcoholgebruik: introductie en bestendiging van
de norm: onder de 16 geen alcohol.
2. Afname van dronkenschap in het gehele publieke domein: introductie en sanctie van
de norm: dronken jongeren op straat accepteren we niet langer, evenmin als het
schenken aan dronken jongeren natuurlijk onder 16 jaar, maar met name ook in de
leeftijd van 16 tot 24 jaar.
In de periode 2006-2009 zijn o.a. de volgende resultaten behaald (zie ook pag. 37-39
projectplan):
- het draagvlak onder ouders om het alcoholgebruik onder 16 te verbieden neemt
significant toe;
- het aantal jongeren onder 16 dat de afgelopen 4 weken alcohol gedronken heeft, is
drastisch afgenomen;
- de gemiddelde startleeftijd, is significant gestegen van 12,2 naar 14,1 jaar;
− de druk om onder 16 geen alcohol te verkopen neemt toe en notoire overtreders
houden zich onder druk van VWA en gemeenten aan de leeftijdsgrenzen;

-2- de verkoopbereidheid onder verstrekkers is over de hele linie afgenomen en duidelijk
bij supermarkten en sportkantines;
- jongeren onder 16 zijn minder genegen om alcohol aan te kopen.
De resultaten van de aanpak in de periode 2006-2009 zijn effectief gebleken, maar
voortzetting is hard nodig om de cultuuromslag te bestendigen. Reden tot tevreden
achterover leunen is echter niet op zijn plaats:

- Veel ouders bagatelliseren nog steeds hun eigen invloed op het drinkgedrag van hun
kind met als resultaat dat kinderen denken dat hun ouders hun drinkgedrag goedkeuren;
- Ouders onderschatten de hoeveelheid drank die door hun kind gebruik wordt met een
factor 3;
- Drank is voor jongeren onder 16 nog steeds redelijk probleemloos te krijgen via
verkoop in horeca, sportkantines, jongerencentra, sportkantines en via andere jongeren
en ouders;
- 9 % van de kinderen onder 16 koopt de alcoholhoudende drank zelf;
- 25 % van de stappende jongeren onder 16 heeft ingedronken tot zelfs een promillage
van 1,89.
De gemeente Asten zal ook in de periode 2010-2013 aan het project deelnemen. De
jaarlijkse bijdrage van € 5.000,= wordt betaald uit het budget lokaal gezondheidsbeleid.
Voor u ligt ter inzage
- Projectplan ‘Laat je niet flessen!’ 2010-2013.
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