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Alcoholverslaving in de gemeente Emmen

Geachte leden van de raad,
In de Commissie Samenleving van 13 maart jl. heeft GroenLinks, bij monde van de heer
J. Dijkgraaf en naar aanleiding van een publicatie in Trouw van 31 januari 2007, de vraag
gesteld of de gemeente Emmen via de GGd Drenthe aandacht vraagt voor de situatie rond
het aantal alcoholverslaafden in de gemeente en of zij interventies inzet om deze
problematiek aan te pakken. Hierop kunnen wij u het volgende meedelen.
Uit het krantenartikel, gebaseerd op gegevens van de stichting Informatievoorziening
Zorg (IVZ) over de periode 2001-2005, blijkt dat de regio Zuidoost-Drenthe een
bovengemiddeld aantal alcoholcliënten heeft. Het aantal cliënten van 15 jaar en ouder per
10.000 inwoners bevindt zich tussen de 21 en 30. Exacte cijfers voor de regio komen uit
dit rapport niet naar voren.
Er moet bij een vergelijking tussen deze cijfers onderscheid gemaakt worden tussen de
begrippen ‘aantal personen dat overmatig alcohol gebruikt’ en ‘cliënten’. Duidelijk is wel
dat de regio Zuidoost-Drenthe nog steeds te kampen heeft met een relatief hoog
alcoholgebruik.
Nog steeds, want ook uit de gezondheidsenquête van 1991, die de gezondheid en leefstijl
van volwassenen in de regio Zuidoost-Drenthe in kaart heeft gebracht, bleek reeds dat het
aantal personen dat overmatig alcohol gebruikte in deze regio hoger was dan gemiddeld
in Nederland. Voornamelijk jonge mannen gaven destijds aan overmatig alcohol te
drinken.
Met betrekking tot de inzet van de GGd Drenthe op het gebied van deze problematiek het
volgende. De GGd Drenthe heeft de volgende taken met betrekking tot alcoholgebruik:
- gezondheidsbevordering. Binnen deze taak is uiteraard ook aandacht voor de
omgang met alcohol.
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epidemiologisch onderzoek. Binnen deze taak signaleert de GGd dat er overmatig
gedronken wordt in met name de regio Zuidoost-Drenthe en rapporteert zij dit aan
de betrokken gemeenten.
beleidsadvisering aan gemeenten. Binnen deze taak adviseert de GGd gemeenten
om binnen hun beleid op het terrein van volksgezondheid in te spelen op de
problemen rond alcoholgebruik.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. In de netwerken op het terrein van de
OGGZ komen probleemgevallen rond alcoholgebruik ook aan de orde. De GGd is
veelal voorzitter van deze netwerken. Bovendien heeft de GGd in dezen een
vangnetfunctie.

Tot op heden heeft de gemeente Emmen de GGd niet gebruikt om extra inzet op
gezondheidsbevordering en epidemiologisch onderzoek rond alcohol te plegen. Uiteraard
zou dit via het inkopen van maatwerk op deze terreinen wel tot de mogelijkheden
behoren.
Naast de GGd is Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) aktief op het gebied van
alcoholgebruik en –verslaving. VNN zet tal van interventies in om mensen bewust te
maken van de gevolgen van alcoholgebruik en om mensen met een alcoholverslaving te
begeleiden.
Zo zet VNN in op voorlichting en preventie op bijvoorbeeld scholen. Voorlichting en
preventie van VNN richt zich zowel op de algemene bevolking als op specifieke groepen
en individuen die meer risico lopen op het ontwikkelen van verslavingsgedrag. Uiteraard
bestaan de diensten van VNN ook uit behandeling en begeleiding van drankverslaafden,
zoals de Psychiatrische Thuiszorg voor Verslaafden (in een co-productie met GGZ
Drenthe)
Tot 2006 werd het verslavingsbeleid voor de provincie Drenthe uitgevoerd en
vormgegeven door de gemeente Assen. De gemeente Emmen is naast Assen ook
centrumgemeente voor verslavingsbeleid, maar tot 2006 gaf Emmen hieraan geen
uitvoering. Dit werd mede veroorzaakt door het feit, dat de gemeente Emmen geen
middelen ontving van het Rijk om verslavingsbeleid te voeren.
Vanaf 2007 zal de gemeente Emmen echter wel uitvoering gaan geven aan haar taken als
centrumgemeente voor de regio Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Eén en ander
gebeurt in overleg met de gemeente Assen en het Ministerie van VWS. Er zal een
overgangstermijn worden gehanteerd voor de overdracht van taken en budgetten om de
continuïteit van activiteiten door VNN niet in gevaar te brengen.
Wanneer de gemeente Emmen, in overleg met de regiogemeenten, eenmaal
verslavingsbeleid heeft geformuleerd (prestatieveld 9 van de WMO) zal er ook aandacht
gegeven moeten worden aan de specifieke problemen rond alcohol in de regio. De regie
die de gemeente Emmen moet voeren op dit beleidsterrein stelt haar in staat meer te
sturen op interventies en aandachtsgebieden. Het verslavingsbeleid vormt onderdeel van
de notities rond maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke
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gezondheidszorg, die op dit moment in voorbereiding zijn. Uiteraard zal de gemeenteraad
nog nader over de inhoud van deze notities voorgelicht worden.
Wij vertrouwen er op de vraag van GroenLinks hiermee voldoende te hebben
beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

