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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Alcoholverbod gemeente
Wijchen
Kernboodschap
Een aanpassing van de APV van Wijchen op het gebied van ‘verboden drankgebruik’ geeft
handhavers een extra instrument om overlast te voorkomen en/of aan te pakken. Deze
maatregel past in het voornemen om overlast in een vroegtijdig stadium te voorkomen
en/of aan te pakken.
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen

1. Wat is de aanleiding geweest om anders te gaan denken over het
alcoholverbod?

Vanuit de handhaving op straat (politie, boa’s) is het signaal naar voren gekomen
dat er regelmatig personen, met name jeugd, zich hinderlijk op de openbare weg
ophouden. Er wordt geconstateerd dat er op die plaatsen veel afval op de grond
wordt gegooid en dat er sprake is van geluidsoverlast in de vorm van schreeuwen
en/of harde muziek. Daarbij is vaak sprake van alcoholgebruik, waarbij de blikjes
en/of flesjes als afval op de grond achter blijven. De constatering is ook vaak dat
er hierbij sprake is van (verdovende) middelen gebruik. Denk bijvoorbeeld aan
softdrugs, zoals wiet, lachgas en diverse soorten andere soorten harddrugs. De
restanten van deze middelen (lachgas patronen, sealtjes en gripzakjes) liggen dan
op de grond rondom de hanggroep verspreid. Om voorgaande overlast in de
breedste zin van het woord te kunnen aanpakken is het van belang dat
handhavers alle bevoegdheden krijgen om deze misstanden aan te pakken. Dit
alcoholverbod biedt handhaving de mogelijkheid om gericht op te treden.

2. Hoeveel alcoholgerelateerde incidenten zijn er geweest waar niet
ingegrepen kon worden op grond van openbaar dronkenschap?

Er zijn in 2021 en 2022 (tot Juni 2022) in totaal 65 aan alcohol gerelateerde
incidenten geweest. Het daadwerkelijke aantal is waarschijnlijk hoger maar het is
op deze termijn niet mogelijk om alle andere incidenten in het politiesysteem te
screenen op deze specifieke vraag. Bijvoorbeeld: een mishandeling of vernieling
kan ook plaatsvinden onder invloed van drank, maar komt uit het politiesysteem
niet tot uiting in de cijfermatige weergave van incidenten.

3. Hoe denkt het college om te gaan met straatbarbecues? Komt hiervoor
een uitzonderingsprocedure?
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De aangepaste maatregel is vooral bedoelt voor situaties van overlast en de
bestrijding daarvan. Het handhavingskader wat gehanteerd wordt door politie en
boa’s is dan ook gericht op het beteugelen van overlastsituaties en het verstoren
van onwenselijke situaties. Met onwenselijke situaties bedoelen we groepen jeugd
(met verschillende leeftijdscategorieën) waar veel alcohol (of drugs) worden
genuttigd. Een straatbarbecue of picknick in het park vergezeld door bv. een
wijntje zal niet vallen onder het bestrijden van deze overlast. M.a.w. gedraag je je
is er niets aan de hand, doe je dat niet hebben onze handhavers tools om dat aan
te pakken. Evenementen en horeca gerelateerde activiteiten gaan vaak vergezeld
met een ontheffing voor art. 35 van de alcoholwet.

4. Vanwaar wordt er gedacht over het introduceren van een alcoholverbod
in de volledige bebouwde kom?

Zie voorgaande antwoord, de overlast van jeugd is verspreid door heel de
bebouwde kom. Op het moment dat slechts een deel van de bebouwde kom wordt
aangewezen, dan heb je kans op een waterbedeffect: de overlast verplaatst zich
dan naar een gebied net buiten het aangewezen gebied.

5. Is er voldoende capaciteit om een dergelijk verbod te handhaven? En zo

niet, hoe wordt dit gehandhaafd en waar gaat deze extra handhaving ten
koste van?
Het verbod wordt enkel gehandhaafd als er sprake is van overlast en vraagt
derhalve niet meer inzet dan nu geleverd wordt.

6. In het coalitieakkoord is te lezen dat de gemeente uitgaat van vertrouwen
en onnodige regels schrapt. Is het introduceren van een alcoholverbod in
vrijwel de gehele bebouwde kom dan niet in strijd met dit
coalitieakkoord?
Het aanpakken van overlast is juist in overeenstemming met het coalitieakkoord.
Deze tools hebben als doel overlast aan te pakken en jeugd te weerhouden van
het gebruik van verdovende middelen zoals alcohol en drugs. Het is een tool die
handhavers kunnen gebruiken bij (ernstige) misstanden. Deze aanpassing past in
het pakket aan maatregelen (zoals het lachgasverbod) die genomen zijn naar
aanleiding van jeugdoverlast. Daarbij hoort ook het aan de raad voorgelegde
verbod op (schijn)gevechten via de apv wijziging (iBabs nummer 3692).
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