Draaiboek NIX18-Party
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1. Inleiding
Onderzoek door het Trimbos Instituut laat zien de startleeftijd voor alcoholgebruik van
jongeren onder de 18 hoger wordt, maar dat het alcoholgebruik van de groep 16- tot 18jarigen wel aandacht behoeft. Niet voor niets is de Drank- en horecawet sinds 2014
aangescherpt. Sinds 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen alcohol meer
worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen alcohol bij zich hebben in het
openbaar (bijvoorbeeld op straat, in de kroeg of op het station).
Alcoholgebruik kent voor jongeren de nodige gezondheidsrisico’s. Door hun lagere
lichaamsgewicht en leeftijd en de ontwikkelingsfase van de hersenen lopen jongeren sneller
risico op een alcoholvergiftiging bij het innemen van alcohol. Het heeft invloed op de
schoolprestaties en daarmee op het uiteindelijke schoolniveau. Bovendien blijkt uit
onderzoek dat hoe jonger iemand start met alcoholgebruik, des te groter de verslavingsgevoeligheid zal zijn. Dat geldt dan zelfs voor andere middelen. Alcohol speelt tevens een rol
bij agressie, geweld en verkeersongevallen. Door de dempende werking van alcohol
vermindert de zintuiglijke waarneming van de gebruiker, vallen remmingen weg en vervagen
grenzen. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld onredelijk, overlast gevend, risicovol of seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Soms is dit gedrag zelfs strafbaar.
In dit draaiboek is beschreven op welke wijze verschillende samenwerkingspartners
alcoholvrije feesten voor jongeren onder de 18 tot een veilig, leerzaam en vooral leuk feest
kunnen helpen maken. Met de NIX18 feesten kunnen jongeren onder de 18 jaar ervaren dat
uitgaan heel leuk kan zijn en dat daar geen alcohol voor nodig is.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet.
Met de DHW kan de gemeente sterk beleid maken om lokaal het alcoholgebruik onder
jongeren tegen te gaan. Door de uitvoering van dit draaiboek tot een voorwaarde te maken
bij de vergunningverlening voor feesten, handhaaft de gemeente de DHW. Daarnaast geldt
voor zowel de gemeente als de organisator van het feest dat zij middels dit draaiboek op een
positieve manier bijdragen aan de normsetting dat het niet drinken van alcohol onder de 18
jaar normaal is.

2. Doel van de NIX18 feesten
Door dit NIX18 draaiboek te hanteren bij feesten voor jongeren onder de 18, worden de
volgende korte en lange termijn doelen nagestreefd:
• Jongeren ervaren dat uitgaan ook leuk kan zijn zonder alcohol.
• Het niet drinken van alcohol onder de 18 gaat door jongeren en volwassenen normaal
gevonden worden. De feesten dragen bij aan deze normsetting.
• Jongeren onder de 18 jaar en hun ouders worden bewust gemaakt van wat alcohol
met jongeren doet en wat de risico’s zijn.
• Door voorlichting en bewustwording worden gezondheidsschade, geweldsdelicten,
seksueel grensoverschrijdend en strafbaar gedrag in de toekomst verminderd.

3. Doel van dit draaiboek
Dit draaiboek is goed in te zetten als voorwaarde bij de vergunningverlening, met name bij
vergunningsaanvragen voor schoolfeesten, maar voor ook andere feesten, mits deze worden
bezocht door uitsluitend jongeren onder de 18 jaar.
Met dit draaiboek beogen we organisatoren van feesten voor jeugd tot 18 jaar handvatten te
geven voor een veilig feest. De handhaving van de NIX18 wetgeving is middels dit draaiboek
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geborgd. Naast handhaving krijgt ook gedragseducatie een rol. Daarbij blijft voorop staan dat
het vooral een heel leuk feest moet zijn.
• Dit draaiboek beschrijft de rollen en taken tijdens de NIX18 feesten.
• Met dit draaiboek geven we helderheid met betrekking tot de verwachtingen voor de
organisatoren van feesten.

4. Werkwijze samenwerkingspartners
jongerenwerker
Het uitgangspunt bij de NIX18 feesten is: jongeren ervaren dat zij zonder (in-)drinken en
zonder te roken, een goed feest kunnen hebben. De feesten dragen bij aan de normsetting
dat alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar NIET normaal is. Hiertoe wordt een aantal
voorwaarden bepaald en een aantal activiteiten ingezet.
Verantwoordelijkheid
De lokale overheid is verantwoordelijk voor de naleving en handhaving van de nieuwe
Drank-horecawet. De lokale gemeente verleent de vergunningen, conform het eigen beleid.
Vergunning
De Openbare Orde en Veiligheid ambtenaar is bij de vergunningverlening betrokken namens
de gemeente. Wij adviseren een regierol voor de OVV ambtenaar. De OVV ambtenaar
adviseert over de veiligheid en vergunningen. Hij kan het naleven van dit draaiboek als
voorwaarde stellen voor het verlenen van deze vergunning.
Geen alcohol
Als dit draaiboek wordt opgelegd als voorwaarde bij de vergunning, dan draagt de
organisatie van het feest er zorg voor dat op de NIX18 feesten geen alcohol te koop of
zichtbaar aanwezig is.
Leeftijdsgrens
De toegang is alleen voor jongeren onder de 18 jaar. Zo ontstaat er geen discussie over het
wel of niet alcohol mogen drinken. Hiermee wordt ook voorkomen dat 18-plussers met een
andere attitude of een ander verwachtingspatroon binnenkomen, of dat 18-plussers onder
invloed binnen komen.
Alcoholcontrole
Bij binnenkomst krijgen de jongeren een alcoholcontrole, eventueel nog voordat ze door
detectiepoortjes naar binnen gaan. Deze alcoholcontrole vindt plaats in de vorm van
ademanalyse (blaastest) en wordt uitgevoerd door de politie en/of Veilig Verkeer Nederland.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Alcoquant in de passieve modus. In de toekomst
kunnen ook andere partijen deze alcoholcontrole uitvoeren met ondersteuning van de politie.
De politie zal hiertoe instructies geven hoe om te gaan met de blaasapparaten. De jongeren
die géén alcoholindicatie hebben, krijgen een leuke attentie.
Als blijkt dat een jongere wèl alcohol heeft gedronken krijgt hij of zij geen toegang tot het
feest. Bij een positieve uitslag vult degene die de blaastest heeft afgenomen de gegevens
van de jongere in op het daarvoor bestemde formulier, dat in het bezit is van de politie.
Als de ouders nog aanwezig zijn worden zij en hun zoon of dochter die positief heeft
geblazen apart genomen voor een gesprek. Als de ouders niet meer aanwezig zijn, wordt de
jongeren naar een aparte ruimte gebracht. De ouders worden gebeld (door wie kan per feest
verschillen) met het verzoek hun kind op te komen halen. Zodra de ouders zijn gearriveerd,
vindt een gesprek plaats met de ouders en de jongere, door een van de medewerkers van
de aanwezige partijen.
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Dit gesprek kan worden gevoerd door een medewerker van Halt en/of VNN. Zij gaan met de
ouder(s) en jongere in gesprek om de keuze voor te leggen van een boete of Haltafdoening.
Hierbij wordt uitgelegd wat de meerwaarde van Halt is, wordt de pedagogische insteek
toegelicht (een tweede kans door te leren van je fouten) en worden eventuele zorgen over
bijvoorbeeld een strafblad weggenomen. Het gesprek levert nuttige informatie op voor het
direct in te plannen eerste gesprek dat Halt voert met ouders en jongere binnen de Halt-straf
(interventie). De ouder krijgt een informatiepakket over alcohol mee.
Wil een jongere niet meewerken aan een blaastest dan word hem de toegang ontzegd. Is er
wel een indicatie van alcoholgebruik dan volgt de procedure zoals bij geconstateerd
alcoholgebruik omschreven. Indien de jongere helemaal niet wil meewerken of de ouders
komen een jongere niet ophalen, dan kan een zorgmelding gedaan worden. Politie, de
initiatiefnemer van de alcoholcontrole NIX18 voor jongeren, brengt de jongere thuis als de
ouders de jongere die heeft gedronken niet willen ophalen. Zij kan de doorververwijzing naar
HALT officieel indiceren.
Eventueel worden jongeren door de beveiliging preventief gefouilleerd op het mogelijk bij
zich hebben van alcoholhoudende drank, (soft)drugs, vuurwerk of wapens.
Gedragseducatie en preventie
Medewerkers van de betrokken organisaties zullen zichtbaar aanwezig zijn binnen en buiten
de locatie om contact te leggen met de jeugd en de ouders. Zij zullen hierbij extra aandacht
besteden aan de NIX18-campagne en verstrekken informatie.
VNN medewerkers zullen op de feesten contact leggen met de jongeren om het gesprek aan
te gaan over alcohol en de risico’s. Zij gebruiken hierbij vragenlijsten en spelcomputers,
zoals de Quizkasten. Met behulp van deze vragenlijsten of de Quizkasten wordt op een
leuke manier gesproken over feiten en opvattingen met betrekking tot alcohol. Uiteraard zijn
zij ook benaderbaar voor jongeren en ouders die zelf actief vragen hebben.
Overlast
Indien betrokken partners binnen het feest of buiten de locatie signaleren dat er drank of
drugs gebruikt worden of dat er overlast wordt veroorzaakt, zal worden ingegrepen met
behulp van de aanwezige politie. Ook dan kan de politie gebruik maken van boetes of
doorverwijzing naar Halt.
Ondersteuning en hulpverlening
Indien er zorgen bestaan met betrekking tot een jongere zijn er korte lijnen naar het
(outreachend) jongerenwerk voor hulpverlening. Jongerenwerkers leggen contact met
jongeren en signaleren problemen en behoeften op velerlei terreinen en bieden jongeren
perspectief. De leefwereld en de eigen ontplooiing van de jongeren zijn hierbij
uitgangspunten. En
Het CJG is de vraagbaak voor ouders, opvoeders en jongeren in de Groningse gemeenten.
Ook professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en gezinnen, kunnen bij het CJG
aankloppen voor advies en ondersteuning. In de stad Groningen wordt dit vanuit de WIJ
teams georganiseerd.

5. Kosten
Kosten VNN:
De uitvoering kan passen binnen de reguliere prestatieafspraken met de gemeente.
Indien de uitvoering daar niet binnen valt, zullen aanvullende gelden noodzakelijk zijn. De
uitvoering is 4 uur per medewerker, tegen het dan geldende uurtarief. Voorgesteld wordt 2
personen van VNN in te zetten.
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Daarnaast zijn er materiaalkosten (gadgets: 250,- per uitvoering).
Kosten Halt:
De uitvoering kan passen binnen de reguliere prestatieafspraken met de gemeente.
Indien de uitvoering daar niet binnen valt zullen aanvullende gelden noodzakelijk zijn.
Halt rekent dan het geldende uurtarief voor personele inzet (met een maximaal aantal uren
van 4 uur). Halt berekent geen materiaalkosten.
Kosten CJG:
Het jongerenwerk van het CJG wordt lokaal gefinancierd.
Kosten politie:
Bijkomende kosten voor de politie betreffen de blaasapparaten.
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Bijlage 1: Deelnemende organisaties
Organisatie
Politie

Contactpersoon
Dhr. Stef van Zuiden

Contactgegevens
stef.van.zuiden@politie.nl

OOV ambtenaren van de
gemeenten (Openbare Orde
en Veiligheid)
Halt

Dhr. Rob Haye

rob.haye@dekompanjie.nl

Ilja Koens
Corrie van Dellen

i.koens@halt.nl
c.van.dellen@halt.nl

VNN (Verslavingszorg Noord
Nederland

Richard Akkerman
Rob Otten

r.akkerman@vnn.nl
r.otten@vnn.nl

CJG

Lokaal verschillend: op te
vragen bij de gemeente.

Jongerenwerk

Lokaal verschillend: op te
vragen bij de gemeente.
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Bijlage 2: Links
www.112marum.nl/geslaagde-teenagenight-in-de-kruisweg
www.112marum.nl/marum-burgemeesters-en-politie-laten-jeugd-blazen
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