SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Drank- en horecawet
Drankgebruik onder jongeren nog steeds een groot probleem! Een kop boven een artikel uit de
Volkskrant: “Jongeren die zich een coma zuipen: het worden er elk jaar meer en ze zijn steeds jonger,
vaak pas 13 of 14 jaar. Gewone kinderen, met gewone, bezorgde ouders; waar gaat het mis?”
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor handhaving Drank en Horeca wet.
Dan de schokkende cijfers landelijk dat het onder zeer jongeren een stijgende lijn laat zien van
comazuipen.
In de handhaving van de gemeente Uden staan de volgende doestellingen te lezen:
Per 1 januari 2014 wordt de leeftijdsgrens, voor alcoholgebruik, verhoogd naar 18 jaar. Door de GGD
is eerder aangegeven dat zij zich vooral zorgen maakt om de jongeren in de leeftijd 16-18 jaar. Voor
de toezichtstaak betekent dit dat de gemeente Uden steekproefsgewijs gaat controleren op het
schenken van alcohol onder de 18 jaar. Daarnaast wordt op basis van ontvangen signalen ook
gecontroleerd.
In de gemeente Uden worden met regelmaat evenementen georganiseerd. De meeste evenementen
trekken veel jongeren aan. Dit zijn veelal jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
Derhalve is het van belang dat de toezichtstaken genoemd in de Drank en Horecawet worden
uitgevoerd. Na 1 januari 2014 geldt dat het op het moment dat een jongere onder de 18 jaar alcohol
aanwezig heeft op een publiek toegankelijke plaats deze in bepaalde gevallen strafbaar is, en zal
daarvoor worden beboet. In het publieke domein op straat is de jongere altijd strafbaar als deze
alcohol aanwezig heeft. Naast de jongeren zal ook de exploitant die de alcohol heeft verstrekt een
(bestuursrechtelijke)boete ontvangen.
Vindplaatsen openbare ruimte (niet specifiek paracommercie)
Uit het beeld is naar voren gekomen dat er verschillende vindplaatsen zijn waar jongeren alcohol
nuttigen. Het gaat dan om jongerenontmoetingsplaatsen, parken, afgelegen parkeerplaatsen,
portieken, sportvelden etc. Om inzicht te krijgen of jongeren onder de 18 jaar ook alcohol nuttigen
op de genoemde vindplaatsen wordt dit meegenomen in de controlerondes van de THOR.
Betekent dat bij overtreding de THOR optreedt. Bij constatering van extreem alcoholgebruik zal dit
gemeld worden aan werkgroep jeugd en veiligheid.
Resultaat van het handhavingsplan is:
1.

de gecertificeerde boa’s hebben de activiteiten zoals hierboven uitgevoerd;

2.

de regels worden nageleefd met betrekking tot o.a. schenktijden en alcoholgebruik onder de
18 jaar.

Naar aanleiding van het schokkende van bijgevoegd artikel waar de feitelijke cijfers er niet om liegen,
landelijke toename van comazuipers van 19% in 2015 t.o.v. 2014. Hier kan men uit afleiden dat het
drankgebruik onder 18 jaar nog steeds geen dalende tendens laat zien.

Vragen aan het college
1.

Kunt u recente cijfers van GGD, Novadic en Ziekenhuis Bernhoven presenteren over het coma
zuipen in onze regio?

2.

Zijn er bij u cijfers bekend van het drankmisbruik onder jongeren in de gemeente Uden?

3.

Hoe frequent wordt er gehandhaafd volgens bovenstaande toezichtstaken?

4.

Kunt u resultaten noemen van handhavingstaken die de gemeente sinds 1 januari 2014
uitvoert?

5.

Dan vraag ik om frequentie specifiek in het Udense uitgaansgebied?

6.

Wordt er en hoe vaak wordt er verbaliserend opgetreden?

7.

Kunt u tendensen ontdekken aan de hand van de handhaving in de gemeente Uden en regio?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
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Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 31-5-2016
Antwoord:
1.

GGD heeft geen cijfers bekend op regioniveau.
Landelijk bezien bedroeg het totaal aantal ziekenhuisopnames als gevolg van alcoholgebruik
bij jongeren in 2015 931, een stijging van 19% ten opzichte van 2014.( Hiervan kwamen 120
jongeren uit Noord Brabant.)
De leeftijdsverdeling is in 2015, vergeleken met het jaar ervoor, ongeveer gelijk gebleven en
is gemiddeld 15,4 jaar. Vergeleken met de start van de registratie in 2007 zijn er verschillen
in de samenstelling van de groep. Destijds was 39% van de opgenomen jongeren onder de 15
jaar. In 2015 was dat 22%. Het gemiddelde promillage was 1,94 promille,
De meeste jongeren die opgenomen werden vanwege alcoholgebruik (45%) had thuis bij
derden gedronken, 26% had op straat gedronken en 9% in het ouderlijk huis. De gedronken
alcohol kwam daarbij vaak via vrienden (59%).
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2.

Uit de gezondheidsmonitor jongeren (12 t/m 18 jaar) 2011 blijkt dat:
41% in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken,
4% meer dan 20 glazen per week,
30% de afgelopen weken dronken of aangeschoten is geweest.
De gezondheidsmonitor 2015 is binnenkort beschikbaar. Op dat moment is het mogelijk te
vergelijken met de situatie 2011. De gezondheidsmonitor 2015 wordt medio juni 2016
verwacht.
Uit een screening van klas 2 voortgezet onderwijs (445 leerlingen) is overigens gebleken dat
bij 5 % van deze groep in het schooljaar 2014 -2015 sprake is van problematisch
alcoholgebruik.

3.

Jaarlijks vindt gedurende “de uitgaansuren” een regionale “horeca-estafette” plaats. In 2014
en 2015 zijn daarbij in Uden geen overtredingen geconstateerd waar het betreft het schenken
van alcoholische dranken aan jongeren.
Horecagelegenheden, para commerciële accommodaties, slijterijen en supermarkten, worden
door gemeentelijke Toezichthouders periodiek bezocht. Over het algemeen vinden deze
plaats buiten de specifieke uitgaansuren. In het kader van het “gastheerschap” door
toezichthouders hebben deze bezoeken een informerend/voorlichtend karakter, ook waar
het betreft het (verplicht) duidelijk aangeven van leeftijdsgrenzen.

4.

Het streven is er op gericht per maand 20 “alcoholverstrekkers” te bezoeken. Tot medio 2015
is dit aantal daadwerkelijk behaald. Nadien ontstond binnen het bureau Toezicht en
handhaving, als gevolg van verloop, een onderbezetting waardoor dit aantal niet kon worden
behaald. Thans is sprake van een volledige bezetting. De nadere invulling van de
toezichtstaken zal mede op basis van de (nog) te ontvangen Gezondheidsmonitor 2015
worden bepaald.

5.

De alcoholverstrekkers in het Horecaconcentratiegebied worden minimaal twee keer per jaar
bezocht in het kader van de leeftijdscontrole bij alcoholverstrekking.

6.

Waar het betreft het verstrekken van alcoholische dranken aan jongeren is het niet nodig
gebleken verbaliserend op te treden.

7.

De Gezondheidsmonitor 2015 zal mogelijk tendensen zichtbaar maken.
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