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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie C hristenunie- 
SGP over de campagne van het Trimbos-instituut en 
Stivoro met betrekking tot roken, drinken en blowen 
onder jongeren 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 11 april 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de Christenunie-SGP 
over de campagne van Trimbos-instituut en Stivoro met betrekking tot roken, drinken en 
blowen onder jongeren, 'Meer lol met selfcontrol'. Onderstaand treft u de beantwoording 
aan. 

Vraag I :  
Bent u bekend met deze campagne? 

Antwoord: deze campagne was ons bekend. 

Vraag 2: 
Zo ja, heeft u met de Brijderstichting afspraken gemaakt om hen hierin te doen participeren? 
(Volgens een voorlichtingsfilmpje deden allerlei landelijke en regionale partners mee, en 
verder ook scholen, horecagelegenheden, sportverenigingen, bibliotheken en 
jongerenclubs). Heeft u ook aandacht georganiseerd via andere hier genoemde kanalen? 

Antwoord: Brijder Verslavingszorg BV heeft meegedaan met deze campagne, die liep van 
mei tot en met oktober 201 1 en heeft informatie en materialen van de campagne gebruikt. 
Daarbij is gebruik gemaakt van hier genoemde kanalen: scholen, sportverenigingen, 
bibliotheken en jongerenclubs. 
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Vraag 3: 
Indien vraag 2 met nee wordt beantwoord, gaat u dan na welke acties u alsnog en in de 
toekomst kunt uitvoeren om een bijdrage te leveren aan de vermindering van alcohol- 
tabaks- en drugsge-/misbruik? 

Wilt u tevens nagaan welke maatregelen op gemeentelijk niveau mogelijk zijn m. b.t. de 
aanpak van het zeer hoge middelengebruik onder jongeren in speciaal onderwijs en 
jeugdzorg? 

Antwoord: zoals hierboven vermeld, heeft Brijder Verslavingszorg BV meegedaan aan de 
campagne Meer lol met selfcontrol. 

Recent onderzoek van Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht wijst op zeer hoog 
middelengebruik onder jongeren in speciaal onderwijs en residentiële jeugdzorg. Op landelijk 
niveau zijn en worden onder andere door Trimbos-instituut (maar ook binnen de sector zorg 
en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking) materialen en 
programma's ontwikkeld voor de aanpak en preventie van middelengebruik onder jongeren 
in speciaal onderwijs en jeugdzorg. 
Bij cliënten in de jeugdzorg is middelengebruik in veel gevallen een onderdeel van hun 
problematiek en vormt dit logischerwijze een belangrijk onderdeel van het 
behandelprogramma. 
Scholen voor speciaal onderwijs in Haarlemmermeer maken gebruik van onderdelen uit het 
programma De Gezonde School en Genotmiddelen (voorlichtingsprogramma van GGD 
Kennemerland en Brijder Verslavingszorg BV voor leerlingen en hun ouders over alcohol, 
roken en drugs) en hebben hier zelf een project mee samengesteld. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, 




