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Voorstel: 
1. Het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016 vaststellen. 
2. Kennisnemen van het handhavingsprotocol Drank- en Horecawet dat de 

burgemeester heeft vastgesteld. 
 
Met ingang van 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet (DHW) op een aantal punten 
aangescherpt. Bekend is dat de leeftijd waarop aan personen alcohol mag worden verstrekt (en 
het in het bezit hebben ervan) verhoogd is van 16 naar 18 jaar. Een andere wijziging is de 
verplichting in artikel 43a van de wet om een preventie- en handhavingsplan op te stellen en 
deze door de gemeenteraad te laten vaststellen. Voor u ligt het ontwerp van dit Preventie- en 
Handhavingsplan als uitwerking van deze wettelijke opdracht.  
 
Het plan beoogt het bestaande alcoholpreventiebeleid voort te zetten en dit te integreren met 
het toezichts- en handhavingsbeleid. Het plan beoogt om in de periode tot en met 2016 de 
bouwstenen te leveren voor de verdere integratie met de preventieprogramma’s bedoeld in 
artikel 2, tweede lid onderdeel d van de Wet publieke gezondheid.  
 
Kader  
De DHW schrijft voor wat minimaal aangegeven moet worden in het plan, namelijk: 
a. wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; 
b. welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te 

voorkomen, al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma’s als bedoeld in 
artikel 2, tweede lid, onderdeel d van de Wet publieke gezondheid; 

c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de 
door het plan bestreken periode worden ondernomen; 

d. welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden. 
 
Argumenten 
De Drank- en Horecawet heeft onder meer tot doel de volksgezondheid te beschermen. 
Concreet betekent dit onder andere het tegengaan van alcohol(drugs)misbruik. Dit kan zowel 
preventief als repressief.  
Er is al een alcoholpreventieplan in uitvoering. Dit plan is opgenomen in het lokaal 
gezondheidsbeleid dat u op 17 januari 2013 hebt vastgesteld (raadsbesluit 2013-8). In dit plan 
zijn de preventieactiviteiten geborgd die zijn voortgekomen uit het project ‘Alcoholmatiging 
Jeugd in de Achterhoek’. Volgens planning loopt dat alcohol preventieplan midden 2016 af en 
wordt dan geëvalueerd. 
 
Het toezicht op en de handhaving van de wettelijke voorschriften geven een belangrijke en 
heldere ondersteuning bij de te behalen doelstellingen van dat plan. In het strategisch 
handhavingsbeleid is de algemene werkwijze bij het toezicht en het toepassen van de sancties 
beschreven. Deze werkwijze is nu ook in dit Preventie- en handhavingsplan alcohol opgenomen 
en is daarmee ook op de naleving van de Drank- en Horecawet en afgeleide regelgeving van 
toepassing. De wijze waarop de burgemeester de handhaving toepast, heeft hij vastgelegd in 
het handhavingsprotocol Drank- en Horecawet. Dit protocol is als bijlage aan het Preventie- 
en handhavingsplan alcohol toegevoegd. 
 



De uitgangspunten van het Preventie- en handhavingsplan zijn dat alle betrokkenen (ouders, 
school, sportkantines /culturele instellingen en de commerciële horeca (en de jeugd zelf) hun 
verantwoordelijkheid nemen bij de doelstellingen van de Drank- en Horecawet. Dat houdt in 
dat er niet bovenmatig alcohol wordt gebruikt en dat er geen alcohol gebruikt wordt door 
jongeren onder de 18 jaar. 
 
Regionale afstemming 
Op het gebied van preventie wordt met de betrokken partners al jaren samengewerkt op 
regionale schaal. Gebleken is dat ook op het gebied van handhaving regionale samenwerking 
voordelen kan opleveren. In de driehoek hebben de burgemeesters daarom gepleit voor 
afstemming van de lokale plannen. Met dit plan wordt die afstemming gerealiseerd. 
Het handhavingsprotocol Drank- en Horecawet dat de burgemeester heeft vastgesteld, is ook 
met de regiogemeenten afgestemd. 
 
Financiën 
De voor deze periode voorgestelde activiteiten kunnen binnen de bestaande formatie worden 
uitgevoerd en uit bestaande budgetten worden gefinancierd. Op basis de bevindingen kan voor 
de daaropvolgende periode worden bepaald of extra capaciteit en middelen nodig zijn. 
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