UITVOERINGSPROGRAMMA ALCOHOL EN JEUGD 2021-2024
GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL
INLEIDING
In artikel 43a van de Drank- en Horecawet (vanaf juli 2021 de Alcoholwet) is bepaald dat de
gemeenteraad iedere 4 jaar een Preventie- en Handhavingsplan jeugd en alcohol dient vast te
stellen. Daarbij staat ook dat dit in beginsel gelijktijdig met het vaststellen van de lokale nota
gezondheidsbeleid dient te gebeuren.
Het vorige Preventie- en Handhavingsplan 2015-2019 is in 2015 door alle (toenmalige) 18
gemeenten in Zuid-Limburg vastgesteld. Daarbij zijn er wel accentverschillen voor de drie sub-regio’s
gemaakt. Dit keer is gekozen om één Preventie- en Handhavingsplan voor heel Zuid-Limburg te
maken. Omdat de cijfers van Gezondheidsmonitor Jeugd pas in juni 2020 beschikbaar waren, heeft
het opstellen van een nieuw preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol vertraging opgelopen.
Daardoor wordt dit nieuwe plan niet gelijktijdig met de Gezondheidsnota 2020-2023 ‘Zuid springt
eruit! Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’ vastgesteld.
Het Preventie- en Handhavingsplan is een coproductie van de GGD Zuid-Limburg, Halt, Mondriaan
en de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.
Het plan geeft de gezamenlijke regionale doelen en doelstellingen aan en elke gemeente kan in zijn
eigen plannen accenten aangeven voor de uitvoering. Bijvoorbeeld in de jaarlijkse
uitvoeringsprogramma’s in het kader van de Drank- en Horecawet.
Dit uitvoeringsprogramma zal de doelstellingen tot en met 2024 in beeld brengen en de daarbij
geplande aanpak op lokaal niveau.
RESULTATEN NALEVINGS VERSTREKKEN VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANK AAN MINDERJARIGEN
2015-2020
2015
Supermarkten
Slijterijen
Cafetaria’s
Horeca
Sportkantines
Totaal

Landelijk
63,3%
61,8%
28,6%
26,6%
16,7%
39,4%

Zuid-Limburg
56%
26%
7%
6%
14%
21,6%

Maastricht, Heuvelland
49%
29%
5%
6%
13%
19,7%

Landelijk
71,8%
73,3%
20,7%
17,5%
20,2%
40,7%

Zuid-Limburg
50%
56%
16%
25%
20%
31%

Valkenburg aan de Geul
33%
33%
0%
5%
33%
26%

Landelijk
63,3%
61,8%
26,6%
16,7%
42,1%

Zuid-Limburg
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend

Valkenburg aan de Geul
100%
50%
50%
25%
56,3%

2018
Supermarkten
Slijterijen
Cafetaria’s
Horeca
Sportkantines
Totaal
2020
Supermarkten
Slijterijen
Cafetaria’s
Horeca
Sportkantines
Totaal

DOELSTELLINGEN GGD ZUID-LIMBURG, HALT, MONDRIAAN EN DE 16 ZUID-LIMBURGSE
GEMEENTEN 2021-2024
Het voorliggende plan is een continuering van het plan 2015-2019 waarbij er voor gekozen is om de
reeds benoemde ambities te handhaven. De redenen daarvoor zijn dat de ambities uit het vorige
plan, ondanks goede vorderingen, nog niet gehaald zijn en daarom vooral gekozen wordt voor
continuïteit van de huidige inzet.
- In 2024 is de beginleeftijd van jongeren en hun eerste glas alcohol in Zuid-Limburg verhoogd naar
14 jaar (in 2019 lag dit op 11,2 jaar)
- In 2024 is het aantal jongeren dat de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken met x percentage
gedaald onder resp.:
o 13 jarigen van 15,6% naar 5%;
o 14 jarigen van 24,7% naar 10%;
o 15 jarigen van 51,8% naar 20%;
o 16 jarigen van 71,7% naar 40%;
o 17 jarigen van 84,6% naar 70%.
- In 2024 is het ‘Binge drinken’ onder jongeren, met x percentage gedaald onder resp.:
o 13 jarigen van 10,8% naar 5%;
o 14 jarigen van 19,0% naar 10%;
o 15 jarigen van 32,5% naar 20%;
o 16 jarigen van 55,4% naar 40%;
- In 2024 is de sociale beschikbaarheid van alcohol (het verstrekken van alcohol door ouders,
vrienden en familie) gehalveerd ten opzichte van 2013
In 2024 is het aantal ouders dat jongeren toestaat om thuis te drinken met een x percentage
gedaald:
o 13-14 jarigen 24% naar 10%;
o 15-16 jarigen 53% naar 25%.
- In 2024 is het aantal jonge mensen onder de 16 jaar dat het afgelopen jaar is opgenomen met een
alcoholintoxicatie gedaald van 30% (2013) naar 15% jonger dan 16 jaar in 2024.
DOELSTELLINGEN TEAM HANDHAVING, GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2021-2024
-

De naleving van het verstrekken van alcoholhoudende drank aan minderjarigen
o

De naleving bij supermarkten continueren

o

De naleving bij slijterijen van 50% naar 80%

o

De naleving bij cafetaria’s van 50% naar 75%

o

De naleving bij horeca van 25% naar 80%

o

De naleving bij sportkantines in kaart brengen en een nalevingspercentage van minimaal
60% bereiken

-

Tenminste 80% van de alcoholverkooppunten bezoeken ter controle op de Drank- en
Horecawet zodat steeds meer verstrekkers zich houden aan de leeftijdsgrens van 18 jaar. Dit
controles zijn als volgt gepland;

Supermarkten
Slijterijen
Cafetaria’s
Horeca
Sportkantines
Totaal

2021
16
6
18
100
10
150

2022
8
4
15
88
10
125

2023
8
4
15
88
10
125

2024
8
4
15
88
10
125

-

Controles uitvoeren op het bezit hebben van alcoholhoudende drank door minderjarigen bij
geselecteerde evenementen. Dit doen we in samenwerking met HALT. Ouders van de
overtreders worden in het proces betrokken om bewustzijn van de gezondheidsrisico’s te
creëren en zodoende tolerantie ten opzichte van alcoholgebruik door hun kinderen te
verminderen dan wel te doen afnemen

-

Controles uitvoeren op de Drank- en Horecawetvergunning bij evenementen, zodat
verstrekkers zich houden aan de leeftijdsgrens van 18 jaar

-

Controles uitvoeren op evenementen op basis van de Drank- en Horecawet, waarbij extra
gelet wordt op wederverstrekking door ouders en andere meerderjarigen

UITVOERING/ PLANNING 2021-2024
Per kalenderjaar
-

Tenminste 125 tot 150 controles op de Drank- en Horecawet uitvoeren bij
alcoholverkooppunten. Deze controles bestaan uit;
a) reguliere controles bij nieuwe exploitatie
b) hercontroles na overtreding van de Drank- en Horecawet
c) (eerste) reguliere controles bij bestaande exploitatie

-

Controles uitvoeren op het bezit hebben van alcoholhoudende drank door minderjarigen bij
geselecteerde evenementen. Dit doen we in samenwerking met HALT. Doordat de
maatregelen rondom het virus COVID-19 tot veel afgelastingen van evenementen zorgt/
heeft gezorgd, zijn de controles in 2021 onder voorbehoud. Geselecteerde evenementen zijn
onder andere Auw Wieverbal, Pop on Top, Kerststad en Eroica.

-

Controles uitvoeren op wederverstrekking van alcoholhoudende drank aan minderjarigen bij
geselecteerde evenementen. Hierbij wordt wederverstrekker aangemerkt als verdachte.
Doordat de maatregelen rondom het virus COVID-19 tot veel afgelastingen van
evenementen zorgt/ heeft gezorgd, zijn de controles in 2021 onder voorbehoud.
Geselecteerde evenementen zijn onder andere Auw Wieverbal, Pop on Top, Kerststad en
Eroica.

-

Reguliere controles bij hangjongeren op het bezit van alcoholhoudende drank

