
 

 
 

 

 

AMENDEMENT 3 

 
Agendapunt:  15  Voorstel nr.:  .. 
 

Onderwerp: Actieplan terugdringen alcoholgebruik in het verkeer 

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 30 januari 2019 

 
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
Beslispunt 12 toe te voegen en beslispunten 1 en 2 te wijzigen naar: 
  

1. Vanaf  2019  zet  gemeente  Barneveld  sterk  in  op  bewustwording  van  haar  inwoners  in  relatie  tot het 
gebruik van verdovende middelen (alcohol en drugs)  in  het  verkeer,  in  de  vorm  van  een  
bewustwordingscampagne  met  een  looptijd  van  vier jaar, gecoördineerd door FrisValley.  
Gedurende deze vier jaar is ruimte om focus aan te brengen op zowel alcohol- als drugsgebruik in het verkeer. 

2. De  voorlichtingslessen  over het gebruik van verdovende middelen in  het  verkeer  worden  onderdeel  van  het  
Preventieplan  binnen Platform Jeugd, aanpak Alcohol & Drugs, gecoördineerd door CJG. 

12. De voortgang en uitvoering van dit actieplan worden jaarlijks met de raad besproken. 
 

Toelichting: 
De Jongerenraad is met een uitgebreid burgerinitiatief gekomen met de aanpak van alcoholgebruik onder jongeren in het 
verkeer. In de inleiding van het onderzoeksrapport schrijven ze het volgende: 
  
Een globale analyse van de geregistreerde gegevens in de Vallei biedt enig inzicht in het  aantal gevallen waarbij sprake is 
van alcoholgebruik. Circa 8% van het bovengenoemde aantal slachtoffers is te wijten aan het gebruik van alcohol. Dit 
percentage ligt hoger dan dat van Gelderland (5%). Echter, de werkelijke percentages liggen hoogstwaarschijnlijk 
aanzienlijk hoger, omdat bij 50% van de slachtoffers het alcoholgebruik onbekend is.   
Bij circa 20% van alle dodelijke ongevallen speelt alcohol en/of drugsgebruik een rol. Bij jongeren tussen de 18 en 24 jaar is 
dat zelfs 25% (ROV Oost-Gelderland, z.d.).  
  
Het ROV Gelderland schrijft verder: 
In toenemende mate spelen ook drugs en medicijnen een rol. Zo blijkt 5,5% van de ernstig gewonde bestuurders onder 
invloed van drugs te zijn. Het gaat daarbij vooral om mannen. 
  
Ook drugsgebruik door verkeersgebruikers is dus een (toenemend) probleem onder jongeren. De verdovende middelen 
alcohol en drugs zorgen voor minder focus, de alertheid neemt af en de rijvaardigheid verslechterd. Dit is in toenemende 
mate het geval als beide middelen gebruikt worden. De campagne heeft een looptijd van 4 jaar en daarom lijkt er 
voldoende ruimte om focus te bieden en tegelijkertijd deze periode ook te gebruiken in de preventie van drugsgebruik in 
het verkeer. 
 
Met dit gewijzigde besluit wordt de inzet van de voorlichtingscampagne ten behoeve van de verkeersveiligheid niet alleen 
gericht op alcohol-, maar ook op drugsgebruik. De campagne heeft een dusdanige looptijd dat dit niet ten koste hoeft te 
gaan van focus en juist diverser, krachtiger en effectiever kan worden. 
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