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MOTIE 

 
Onderwerp: Intensivering Nuchter Verstand 
 
 
De gemeenteraad van De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 2 november 2017, naar aanleiding van het 
raadsvoorstel “Vaststellen Programmabegroting 2018” (raadsvoorstel 072/17),   
 
Gehoord hebbende / Kennis genomen hebbende van: 

• Beantwoording schriftelijke vragen Programmabegroting 2018  

• Rapportage Pasjessysteem van Espresso 2017 (zie tabel in deze motie) 
 
Overwegende: 

• De uitgevoerde acties in het kader van Nuchter Verstand in 2017 beperkt zijn geweest 

• Voor 2018 een intensivering op het gebied van drugspreventie wordt voorgesteld (wat wij toejuichen) 

• De activiteiten bij sportverenigingen een teleurstellende respons van de betreffende sportverenigingen 
geeft wat duidt op een kennelijk gebrek aan belangstelling 

• De activiteiten zich vooral richten op de jongeren en dan met name in de hogere leeftijdcategorie 

• De ouders buiten beeld lijken te zijn (afgezien van een digitaal middel waarbij onduidelijk is of ouders dit 
kennen / er gebruik van maken) 

• Voorlichting op de schadelijke gevolgen van drugs, maar zeker ook alcohol, al op jongere leeftijd moet 
plaatsvinden 

• Ouders van grote invloed zijn op het gedrag van hun kinderen 

• Veel ouders mogelijk nog niet overtuigd zijn van de gezondheidsrisico’s van alchol en drugsgebruik bij 
jongeren 
 

 
Verzoekt het college 
In 2018 een extra inspanning ter verrichten binnen het kader van Nuchter Verstand door aanvullende 
voorlichtingsactiviteiten uit te voeren gericht op ouders in de hoge basisschoolklassen en nadrukkelijk in 
gesprek te gaan met sportverenigingen over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Fractie ChristenUnie/SGP 
 
WHP Stam 
 
 
 
Toelichting: 
Voorlichtingscampagnes zouden in overleg met basisscholen opgestart kunnen worden bijvoorbeeld door 
het onderwerp te laten agenderen op ouderavonden in combinatie met voorlichtingsmateriaal over de 
schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Daarnaast kan bijvoorbeeld in samenwerking met het VLC een 
“niet roken en drinken” contract worden opgesteld. Dit contract wordt door school, leerling en ouders 
ondertekent en levert de leerling een premie op 18-jarige leeftijd op als hij/zij zich aan het contract heeft 
gehouden. Andere scholen hebben dit al eerder gedaan.  
 
 
 


