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Fractie SGP
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Onderwerp:
Schriftelijke vragen inzake
alcoholbeleid

29 maart 2022 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van
de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende het alcoholbeleid in relatie
tot evenementen. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:
Voor het schenken van alcohol is een Alcoholvergunning nodig (voorheen Drank- en
Horecavergunning) of een ontheffing o.b.v. artikel 35 van de Alcoholwet. Het laatste
wordt ook wel een zogenaamde tapontheffing genoemd.
Een Alcoholvergunning is langlopend en is van toepassing voor vaste locaties zoals
cafés, restaurants, e.d. Een tapontheffing is kortlopend en is van toepassing voor
bijzondere activiteiten zoals evenementen. Een tapontheffing is maximaal 12
aaneengesloten dagen te gebruiken en geeft alleen toestemming om zwakalcoholische dranken te schenken. Voor sterke drank is een Alcoholvergunning nodig,
waardoor sterke drank niet te verkrijgen is op evenementen.
Vraag 1. Welke concrete voorlichtingsmaatregelen heeft het college samen met
de organisator genomen om verantwoord alcohol gebruik te stimuleren?
De gemeente Barneveld steunt enkele landelijke campagnes als ‘’Ben je BOB, zeg het
hardop’’ en draagt de eigen ‘’eentje minder’’ campagne uit. Deze zijn echter niet
specifiek gericht op evenementen en organisatoren zijn niet verplicht hier aan mee te
werken. In het kader van het brede alcohol- en middelenmatigingsproject willen we
naast o.a. werkgevers, werknemers, horeca en (sport)verenigingen ook de
evenementenorganisatoren in de komende tijd meenemen.
Vraag 2. Is er met de organisatoren gesproken over het promoten van
bijvoorbeeld alcoholvrij bier of gebruik te maken van evenementenbier?
Specifiek over de promotie van alcoholvrij bier zijn geen afspraken gemaakt met
organistoren. Wel is het een voorwaarde dat alcoholvrije dranken altijd beschikbaar
moeten zijn op locaties waar alcoholische dranken worden verkocht. Dat gaat dus
verder dan alleen alcoholvrij bier, maar omvat bijvoorbeeld ook fris.
Vraag 3. Welke maatregelen moet de organisator nemen om overmatig alcohol
gebruik te voorkomen?
Een organisator die alcoholische dranken wil verkopen op een evenement moet een
aantal maatregelen nemen. De organisator wijst een verantwoordelijke aan onder
wiens verantwoording alcohol wordt geschonken. Dat kan een medewerker zijn die het
drinken verzorgt en uitserveert, maar dat hoeft niet. Het is wel verplicht dat deze
persoon (of personen) bij de bar aanwezig is om direct toezicht te houden.

Hij/zij is in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne en houdt toezicht op het
verstrekken van alcoholische dranken waarbij onder andere gelet wordt op:
- Geen alcohol verstrekken aan bezoekers jonger dan 18 jaar (bij twijfel wordt de
leeftijd gecontroleerd, tenzij het een 18+ evenement is);
- Geen alcohol verstrekken aan bezoekers ouder dan 18 jaar, maar die het
doorgeven aan bezoekers jonger dan 18 jaar;
- Geen alcohol verstrekken aan bezoekers die kennelijk te veel alcohol hebben
gedronken, of onder de invloed zijn van drugs.

Blad 2

Vraag 4. Welke maatregelen worden er genomen ter voorkoming van deelname
aan het verkeer met een te hoog alcoholpercentage en welke verantwoording
heeft de organisator hierin?
Een organisator, al dan niet gedelegeerd aan de barverantwoordelijke, draagt tijdens
het evenement verantwoordelijkheid om te voorkomen dat bezoekers te veel alcohol
drinken. Zowel beveiligers van de organisator als de gemeentelijke handhavers en
politiemedewerkers vervullen hierin een signalerende en acterende rol.
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