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Onderwerp
Uitvoeringsplannen Volksgezondheid en Preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal

Steenbergen; 17 november 2020 

Aan de Raad,

Inleiding
Bijgaand treft u ter informatie het uitvoeringsplan Volksgezondheid (incl. JGZ) Brabantse Wal 2019- 
2021, uitvoeringsjaar 2021 en het uitvoeringsplan preventie en handhaving alcohol Brabantse 
Wal 2018-2021, uitvoeringsjaar 2020-2021 en de hierin opgenomen activiteiten(schema's) aan. 
Daarnaast treft u als bijlage de evaluaties van de beide uitvoeringsplannen aan.

Achtergrond
Gemeenten zijn op basis van de Wet publieke gezondheid en de Drank en Horecawet verplicht om 
eenmaal per vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid en een Preventie en 
handhavingsplan alcohol op te stellen. In het beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal 2018 t/m 
2021 zijn de kaders en hoofddoelstellingen voor het volksgezondheidsbeleid (incl. JGZ) en de 
preventie en handhaving van alcohol vastgelegd. Het opstellen van de beide uitvoeringsplannen 
vloeit hier als actie uit voort en omvat de essentiële onderdelen voor een periode van 4 jaar, inclusief 
een activiteitenschema:

» De Brabantse Wal gemeenten hebben in 2018 een uitvoeringsplan Preventie en handhaving 
alcohol 2018-2021 opgesteld met een looptijd voor de kalenderjaren 2018 en 2019. Het doel 
van dit plan is het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren tot 23 jaar en het naleven 
van de regels.

* In 2019 hebben de Brabantse Wal gemeenten het uitvoeringsplan Volksgezondheid (incl.
JGZ) 2019-2021 opgesteld met een looptijd voor de kalenderjaren 2019 en 2020. Het doel 
van dit plan is om de gezondheid van de inwoners te beschermen, te bewaken en te 
bevorderen. Daarbij wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd door te richten op de 
doelstellingen: het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit met als 
subdoelstellingen het voorkomen en verminderen van overgewicht, roken, schadelijk 
alcoholgebruik en drugsgebruik en preventie van psychische problemen (depressie en 
eenzaamheid).

Om deze doelen te behalen is in beide uitvoeringsplannen een activiteitenschema opgenomen met 
activiteiten-projecten in het betreffende uitvoeringsjaar. De activiteiten die voorde beide plannen 
zijn uitgevoerd, zijn geëvalueerd.

Uitvoeringsplannen
Evaluatie
De activiteiten uit het uitvoeringsplan preventie en handhaving alcohol en het uitvoeringsplan 
volksgezondheid zijn zoveel mogelijk uitgevoerd. Zie hiervoor de evaluaties in de bijlagen.
Vanaf de intelligente lockdown heeft een deel van de activiteiten tijdelijk stilgelegen. Bij de preventie 
en handhaving alcohol met name vanwege de sluiting van de horeca en de scholen. Bij 
volksgezondheid vanwege de inzet van de adviseur preventie en gezondheid van de GGD voor 
diverse werkzaamheden m.b.t. de bestrijding van corona. Nu onlangs de corona maatregelen weer 
zijn verscherpt proberen partijen de activiteiten in 2020 en 2021 zoveel mogelijk (op een alternatieve
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manier) te continueren, waarbij ze inspelen op de actuele ontwikkelingen. Zo wordt o.a. de 
mogelijkheid nagegaan om digitale (ouder-)bijeenkomsten te organiseren in plaats van fysieke 
bijeenkomsten. Het project Happy Ouders wordt bijvoorbeeld digitaal vormgegeven.

De conclusie is dat uit de evaluatie van de beide activiteitenschema's en de gesprekken met 
verschillende partners (zoals GGD en Novadic-Kentron) blijkt dat de uitgevoerde activiteiten hebben 
bijgedragen aan het bereiken van de in beide plannen opgenomen doelstellingen. Zoals ook 
benoemd in beide uitvoeringsplannen is er een 'lange adem' nodig om daadwerkelijke verandering 
op het gebied van een gezonde leefstijl en vitaliteit, incl. het alcoholgebruik onder jongeren te 
veranderen. Wij hebben besloten om de activiteiten uit de beide uitvoeringspannen te continueren 
tot en met 2021, met als uitzonderingen:

bij het uitvoeringsplan preventie en handhaving alcohol de pilot Wasted Walk. Deze pilot 
is een extra activiteit bovenop de andere voorlichtingsactiviteiten op de scholen, 
waarvoor geen ruimte is in het schoolprogramma.
bij het uitvoeringsplan volksgezondheid de THZ activiteiten op de basisscholen in 
Woensdrecht en de plustaken JGZ in Bergen op Zoom. Voor Woensdrecht en 
Steenbergen geldt dat de plustaken JGZ voor 2021 nog bepaald moeten worden.

De verwachting hierbij is wel dat dit najaar en mogelijk ook in 2021 de activiteiten nog gevolgen 
zullen ondervinden van de Corona maatregelen.

Vervolg
De in de plannen genoemde activiteiten worden uitgewerkt, waarna over het laatste kwartaal 2020 
en 2021 een evaluatie plaatsvindt.

Hoogachtend,

burgemeester en wethoudei

ļľP. de Joj R.P. Van
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