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Samenvatting
Uiterlijk 1 juli 2014 moet elke gemeente beschikken over een preventie- en handhavingsplan
alcohol. Dit plan bevat de beleidskaders m.b.t de preventie van alcoholgebruik (m.n. onder
jongeren) en de handhaving van de Drank en Horecawet (DHW).
Voorgesteld besluit :
In te stemmen met het Alcohol Preventie- en Handhavingsplan 2014-2016 gemeente Boekel

Inleiding/probleemstelling:
Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het nuttigen van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar
middels een wijziging in de Drank- en Horecawet. Tevens is in de DHW de verplichting
opgenomen dat per 1 juli 2014 elke gemeente moet beschikken over een preventie- en
handhavingsplan alcohol. Dit plan bevat de beleidskaders m.b.t de preventie van alcoholgebruik
(m.n. onder jongeren) en de handhaving van de DHW. Er komt hiervoor geen nieuw geld vanuit
het Rijk, maar middels dit preventie- en handhavingsplan kunnen huidige middelen op een
integrale effectieve manier worden ingezet t.b.v. voorkoming van schadelijk alcoholgebruik en de
gevolgen hiervan.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet van kracht, waarbij gemeenten
verantwoordelijk zijn geworden voor het toezicht op de naleving van de DHW. Hiervoor moeten
gemeenten vanaf 1 januari 2014 een paracommerciële verordening hebben opgesteld. Deze is op
12 december 2013 vastgesteld middels een wijziging in de APV van de gemeente Boekel
(afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen en alcoholverstrekking Z/18622, AB/11795). Waar
de verordening zich vooral richt op de regels, is dit preventie- en handhavingsplan een
overkoepelend kader met een integrale aanpak ter voorkoming van schadelijk alcoholgebruik.

Beoogd resultaat:
Middels dit Alcohol Preventie en –Handhavingsplan stelt uw raad de kaders vast voor een
integrale aanpak om het alcoholgebruik (met name onder jongeren) te beperken.

Z/022996 AB/012237

Keuzemogelijkheden:
De gemeente Boekel heeft vanuit de DHW de verplichting om per 1 juli 2014 te beschikken over
een vastgesteld preventie- en handhavingsplan alcohol.
Argumenten:
Binnen de gemeente Boekel is het doel om alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 jaar terug te
dringen. Dit wordt gedaan door op verschillende manieren de jongeren kennis te laten nemen van
de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. De acties zijn zo verdeeld dat deze boodschap op
verschillende manieren en op meerdere momenten tot het 18e levensjaar terugkomt. De acties
die worden uitgevoerd zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouder-Kind avonden op basisscholen
Think before you drink
Informatiebijeenkomst(en) Nia Domo
Evenementen (o.a. Carnaval en BoeCult)
Alcoholvrije uitgaanslocatie
Burgemeestersgesprekken

De gemeente Boekel heeft met de handhaving op alcoholgebruik als doel om preventief op te
treden ten aanzien van alcohol gerelateerde problemen rondom veiligheid en overlast. We willen
schade en overlast als gevolg van alcoholverstrekking en –gebruik voorkomen en beperken om zo
onze burgers een veilige leefomgeving te bieden.
1.
2.
3.
4.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s)
Paracommerciële verordening
Handhavingsacties
Sancties

Financiële gevolgen en dekking:
Aan de kaders van het preventie- en handhavingsplan zijn geen kosten verbonden. De uitvoering
ervan geschiedt (mits besloten zoals voorgesteld) door het college binnen de reguliere budgetten.
Risico’s:
Niet van toepassing

Communicatie:
Geen specifieke actie vereist

Uitvoering en evaluatie:
Jaarlijks zal het college preventief en handhavingsgericht werk verrichten dat past binnen de
kaders van dit alcohol preventie- en handhavingsplan. In 2016 zullen de resultaten worden
geëvalueerd en zal het huidige plan worden bijgesteld.
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In te stemmen met het Alcohol Preventie- en handhavingsplan 2014-2016 gemeente Boekel
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