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Aanleiding
De Drank- en Horecawet (DHW) schrijft voor dat gemeenten een Preventie- en
Handhavingsplan Alcohol opstellen dat het beleid bevat voor zowel de preventie van
alcoholgebruik onder jongeren als de handhaving van de wet. Hiermee wil de wetgever
stimuleren dat gemeenten actief nadenken over en uitvoering geven aan het verbinden
van de beleidsterreinen Volksgezondheid (voorlichting/educatie en bewustwording) en
Openbare Orde en Veiligheid (regelgeving en handhaving) als het gaat om
alcoholpreventie onder jongeren.
De evaluatie van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014 – 2018 vormt het
uitgangspunt voor het nieuwe plan voor 2019 – 2022. De uitgangspunten van het Plan
2014 – 2018 (inzet op regelgeving, educatie & bewustwording en handhaving) zijn in dit
nieuwe plan nog altijd van toepassing. Aanvullend zijn er cijfers beschikbaar uit het GGD
Jongerenonderzoek 2015. Uit deze evaluaties komen twee nieuwe aandachtspunten
naar voren:
- de rol van ouders in het alcoholgebruik van jongeren;
- ten opzichte van de regio Zuid-Holland West geeft een significant hoger percentage van
de jongeren aan te drinken op schoolfeesten
Samenspraak
Op 9 juli 2018 heeft de raad het procesvoorstel samenspraak vastgesteld, bij dit
raadsvoorstel zat ook de evaluatie die nu opnieuw als bijlage is bijgevoegd. Conform het
door de raad vastgestelde samenspraakvoorstel is de toegepaste samenspraak gericht
op ouders en scholen. Van 26 juli 2018 t/m 8 september 2018 konden ouders via Doe
Mee een korte vragenlijst invullen. Via de Facebook-pagina van de gemeente zijn
mensen op deze mogelijkheid gewezen. Daarnaast hebben de Zoetermeerse scholen
voor voortgezet onderwijs (VO) eind augustus een e-mail ontvangen met daarin een
aantal vragen. De opbrengst van de samenspraak is als input gebruikt voor dit plan en
wordt tevens gebruikt voor het nog op te stellen uitvoeringsprogramma.
Na het raadsbesluit wordt in samenspraak met de betrokken partijen een
uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt ter besluitvorming aan het
college van burgemeester en wethouders aangeboden en ter kennisname aan de raad
gestuurd.
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