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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
-

De voortzetting van het project In Control of Alcohol & Drugs vanaf 2019 t/m 2022 als
programma, ingebed bij de GGD Hollands Noorden;
De activiteiten die de GGD Hollands Noorden hiervoor gaat uitvoeren (zie bijlage
Borgingsplan)

Inleiding
In Noord-Holland Noord wordt er bovenregionaal samengewerkt om alcohol en drugsgebruik
onder jongeren t/m 23 jaar te voorkomen en/of terug te dringen. De kadernota 2016-2020 voor
het project In Control of Alcohol & Drugs is daartoe door u vastgesteld tot en met 2018. Eind
2018 hebben de stuurgroepen van regio’s Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland
besloten de projectfase te beëindigen en het programma in een minimale variant tot en met 2022
onder te brengen bij de GGD Hollands Noorden. Het jaar 2019 is daarbij aangemerkt als
overgangsjaar, waarin de GGD in de gelegenheid is gesteld om een borgingsplan te maken. De
inkomsten voor de activiteiten zijn gebaseerd op deelname en de bijdrage van alle drie de
regio’s. Pas eind 2019 heeft West-Friesland besloten zich niet terug te trekken, maar toch mee te
doen t/m 2021, waardoor het borgingsplan vrij gegeven kon worden. Het college heeft ingestemd
met het borgingsplan van de GGD en ingestemd met uitvoering t/m 2022.
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Kernboodschap
1. In Control of Alcohol& Drugs is geen project meer, maar een programma ondergebracht
bij de GGD Hollands Noorden t/m 2022.
2. In het borgingsplan staat wat de GGD hiervoor gaat uitvoeren (zie bijlage).
De GGD voert bovenregionale taken uit voor het programma In Control te weten:
- Bijhouden en vernieuwen van de Interventiekaart;
- Verzorgen bovenregionale communicatie;
- Uitvoeren van Onderzoeken;
- Proces bewaken.
Consequenties
Door bovenregionaal samen te werken, wordt met een geringe bijdrage per gemeente optimaal
en professioneel uitvoering gegeven aan activiteiten die bovenregionaal uitgevoerd kunnen
worden. Het budget blijft €0,50 per inwoner, te weten €0,30 voor uitvoering bovenregionale taken
bij GGD en €0,20 voor lokale preventie-activiteiten (op bijvoorbeeld scholen of bij
(sport)verenigingen) in de eigen gemeente.
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