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ONDERWERP    
Raadsinformatiebrief Campagne Laat ze niet verzuipen structurele borging. 
 
 
 
Geachte raad, 
 
 
Sinds 2010 wordt er in Zeeland op projectbasis samengewerkt aan alcoholpreventie onder 
de noemer ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ (hierna: LZNVZ). De gedachte achter de provinciale 
samenwerking is enerzijds het met gebundelde kennis ontwikkelen van producten en 
campagnes die iedere gemeente en andere samenwerkingspartners kunnen inzetten. 
Anderzijds het bevorderen van hetzelfde beleid en inzet van effectieve maatregelen. Het 
gaat hierbij om algemene en lokale bewustwordingscampagnes, voorlichtings- en 
stapavonden voor ouders, frisfeesten voor jongeren, nalevingsonderzoeken, enzovoorts. 
Verdere informatie kunt u bekijken op www.laatzenietverzuipen.nl. 
 
De aanpak wordt vanaf de start gecoördineerd vanuit het CZW bureau. Omdat de 
projectperiode 2017- 2022 afliep, moest een besluit over het vervolg worden genomen. De 
stuurgroep LZNVZ heeft aangegeven de aanpak vanaf 2023 structureel te willen borgen. 
Deze stuurgroep is samengesteld door bestuurders namens de gemeenten, Emergis 
Preventie, de GGD, politie Zeeland en ziekenhuis ADRZ. Op 20 juni 2022. heeft de 
stuurgroep besloten akkoord te gaan met de voorgelegde uitgangspunten voor de 
structurele borging van LZNVZ. 
 
Na oriëntatie is gebleken dat het behouden van structurele borging bij het CZW bureau de 
beste optie is. De stuurgroep adviseert de colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten 
de campagne LZNVZ structureel te borgen bij het CZW bureau. 
 
De geïndexeerde bijdrage voor de Zeeuwse gemeenten blijft gelijk aan de voorgaande 
periode. 
Voor de gemeente Vlissingen gaat het om een bedrag van € 8.643 per jaar. 
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het advies voor de structurele 
borging van de integrale aanpak alcoholpreventie via LZNVZ bij het CZW bureau en hecht 
er aan uw raad hierover te informeren. 
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Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




