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Vragen van de raad

Datum 16 september 2021
Naam raadslid Frank Cornet / Leen de Winter
Fractie ChristenUnie-Velsen
Registratienummer RV21.043
Portefeuillehouder(s) Dinjens / Dales

Onderwerp:    Preventieaanpak Jeugd en Drugs

Toelichting bij de vragen:

ChristenUnie-Velsen deelt de zorgen van onze inwoners en van het college over drugsgebruik onder de 
jeugd in Velsen. We hebben hierover kunnen lezen in de IJmuider Courant dd. 30 augustus 2021 en in 
het collegebericht (932) over drugsoverlast. 

Daarnaast ziet ChristenUnie-Velsen de noodzaak voor adequate preventie om instroom in jeugdhulp te 
verlagen. Dit is een belangrijk onderdeel van “Beleidsplan jeugd 2018 – 2021”.

Vanuit de ChristenUnie-Velsen zien we graag dat Velsen aan de slag gaat met het IJslands preventiemodel. 
Het Trimbos instituut en het Nederlands Jeugdinstituut dragen deze aanpak uit. 
Deze aanpak gaat veel breder dan alleen drugs en alcohol en vormt een positief lange termijn jeugdbeleid. 
Het gaat niet alleen over alcohol, drugs, gaming en sociale media, maar ook over de relatie met hun ouders 
en hun mentale gezondheid. 

Inmiddels zijn er 6 gemeenten (Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten 
(Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk) die hier ervaring mee 
hebben. 
Begin volgend jaar start een nieuw implementatietraject voor gemeenten die hiermee ook aan de slag willen. 
Gemeenten kunnen zich tot 4 oktober 2021 aanmelden.

Vraag 1 

In het raadsvoorstel “Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond” wordt het “Beleidsplan jeugd 
2018 – 2021” genoemd. Dit beleidsplan gaat met name over de preventie die instroom in de jeugdzorg moet 
verminderen. 
We naderen het einde van de periode. Kunt u aangeven wat de resultaten zijn van dit beleid en in welke 
mate de hierin genoemde beleidsdoelen zijn gerealiseerd?

Vraag 2

Is onze conclusie juist dat het college de zorgen van ChristenUnie-Velsen over het (toenemend) 
middelengebruik en de normalisatie daarvan in Velsen deelt?
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Vraag 3

Is het college bekend met het IJslandse Preventiemodel? 

Vraag 4

Kent het college de uitkomsten van de evaluatie van het leertraject dat een aantal Nederlandse gemeenten 
de afgelopen jaren heeft doorlopen om te leren werken vanuit het IJslandse model? 

Vraag 5

Is het college het met de ChristenUnie eens dat de integrale aanpak van het IJslands preventiemodel een 
mooie kans biedt om te zorgen voor het verminderen van het middelengebruik onder de jongeren in Velsen 
en tegelijkertijd verbeteren van de gezondheid van de jeugd in Velsen?

Vraag 6

Is het college het met de ChristenUnie eens dat het IJslandse preventiemodel een goed uitgangspunt is 
voor een nieuw Beleidsplan Jeugd? 

Vraag 7

Wil het college zich voor 4 oktober aanmelden om deel te nemen aan het nieuwe implementatietraject van 
het IJslandse preventiemodel? Zo nee, waarom niet?


