
De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer P O S ~ ~ U S ~ ~ O  

2130 AG Hoofddorp 

Bezoekadres. 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 023 567 6891 

Telefax 023 563 95 50 

cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling 
Contactpersoon Jeb Beelen 

Telefoonnummer 023 5676891 
UW brief d.d. 11 april 2012 Verzenddatum 

Ons kenmerk 201 2.0023526 
Bijlage(n) Geen 

Onderwerp Beantwoording vragen fractie ChristenUnielSGP over 1 5 MEI 2011 
alcoholgebruik en -misbruik onder jongeren 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 11 april 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van ChristenUnielSGP over 
het alcoholgebruik en -misbruik onder jongeren. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Een van degenen werkzaam in de gezondheidszorg die het problematische alcoholgebruik 
en -misbruik onder jongeren de afgelopen jaren nadrukkelijk onder de aandacht heeft 
gebracht, is kinderarts dr. Nico van der Lely, die samen met drs. Mireille de Visser een 
alcoholpoli in Delft heeft opgezet. Onlangs kwam het boek 'Onze kinderen en alcohol' uit van 
dr. Van der Lely en drs. De Visser. De provincies Zeeland en Drenthe gaan alle ouders wier 
kind 12 jaar wordt het boek geven, Gelderland volgt waarschijnlijk. 

Vraag 1: 
Bent u op de hoogte van de activiteiten van dr. Van der Lely en het kort geleden 
uitgebrachte boek? 

Antwoord: wij zijn op de hoogte van de activiteiten van dr. Van der Lely onder andere met 
betrekking tot de alcoholpoli en van de publicatie van zijn boek. 

Vraag 2: 
Bent u op de hoogfe van hef initiatief van diverse overheden om - in hef kader van het 
bewustwordingsproces bij ouders en jongeren - dit boek aan deze ouders te geven? 

Antwoord: dit initiatief was bij ons niet bekend 
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Vraag 3: 
Ziet u mogelijkheden om dit op gemeentelijk niveau op enigerlei wijze te verstrekken aan 
ouders in de doelgroep? 
Vraag 4: 
Zo nee, waarom niet? 
Vraag 5: 
Zo ja, bent u bereid om op korte termijn hierin actie te ondernemen? 

Antwoord: de aanpak voor preventie van alcoholmisbruik onder jongeren betreft een breed 
palet aan maatregelen. Veel van deze activiteiten zijn mede gericht op de ouders. 
Voorbeelden zijn voorlichtingsprogramma's in basis- en voortgezet onderwijs voor jongeren 
en hun ouders over alcohol, roken en drugs. 
Brijder Verslavingszorg is onze vaste partner in de preventie van schadelijk alcoholgebruik 
bij jongeren en beoordeelt vanuit haar professionaliteit hoe deze aanpak het meest effectief 
gestalte kan krijgen. Het is de ervaring van Brijder dat informatieoverdracht aan ouders en 
versterking van betrokkenheid van ouders bij preventie het meest succesvol plaatsvinden in 
de interactie met ouders. Het zonder meer aanbieden van dit boek aan alle ouders in de 
doelgroep valt daar in onze optiek niet onder. 

Wij monitoren het beleid en als ontwikkelingen in de problematiek daar aanleiding toe geven, 
zullen wij de aanpak bijstellen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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