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Samenvatting 

 
Inleiding  

Voor u ligt het ontwerp van het eerste preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-

2016 (PenH-plan) waarin de wettelijke taakstellingen van de wetgever voor onze 

gemeente zijn uitgewerkt. Per 1 januari 2014 is namelijk de Drank- en Horecawet 

(DHW) gewijzigd. De wetgever gaf ons de tijd om het PenH-plan in 2014 voor te 

bereiden. Dat hebben wij gedaan in samenspraak met de regiogemeenten. 

 

Het plan heeft een looptijd van twee jaar. Het PenH-plan wordt met ingang van 2017 

afgestemd met andere preventieprogramma’s: onder andere. het lokaal 

gezondheidsbeleid dat op basis van artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet 
Publieke Gezondheid( WPG) is vastgesteld. Vanaf dat moment lopen de beide plannen 

namelijk samen op in een 4-jarige cyclus.  

 

Huidige preventie  

De plannen ‘lokaal gezondheidsbeleid’, gericht op alcoholmatiging jeugd, zijn op dit 

moment al in uitvoering. Het gaat om de borgings- en samenwerkingsafspraken die de 

raad in januari 2013 heeft vastgesteld. Deze vloeien voort uit de positieve resultaten van 

het regionale project “alcoholmatiging jeugd’. De afspraken zijn in verband met de 

wijziging van de minimum leeftijd voor alcoholgebruik naar 18 jaar uitgebreid naar de 

groep 16-17 jarigen. Dit gebeurt nu (nog) met gesloten beurs. In 2015 voert de GGD 
NOG weer haar vierjaarlijkse onderzoek onder de jeugd uit (EMOVO). Afhankelijk van 

de uitkomsten kan er aanleiding zijn om de afspraken op het gebied van preventie bij te 

stellen.  

 

Integrale visie beleidsvisie 2017 

Het PenH-plan sluit hier zo goed mogelijk aan deze plannen. In de komende twee jaar 

wordt ervaring opgedaan die in 2016 wordt gebruikt voor de integrale beleidsvisie vanaf 

2017.  

 

De nieuwe DHW raakt verschillende beleidsterreinen, onder meer: gezondheidsbeleid, 
horecabeleid, handhavingsbeleid en openbare orde en veiligheid. Om invulling te kunnen 

geven aan de doelen van de nieuwe DHW is een integrale benadering vanuit deze 

beleidsvelden noodzakelijk. 

 

De gewijzigde wet stelt de gemeente beter in staat om lokaal beleid te ontwikkelen en 

uit te voeren en zorgt ervoor dat dit meer aansluit op de lokale situatie en 

problematiek. De gemeente reguleert, houdt toezicht en kan handhaven en is nu dus 

verantwoordelijk voor het gehele proces van vergunningverlening tot aan het toezicht 

op de naleving van de DHW.  

 
De DHW biedt ondersteunende instrumenten ter versterking van onder meer de 

preventieve aanpak van alcoholverstrekking en alcoholgebruik. De gemeenteraad stelt 
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het integrale preventie- en handhavingsbeleid vast. De burgemeester heeft de 

bevoegdheid om met inachtneming van dit plan toezicht te houden op de doelstellingen 

en de naleving van de wet en het daarop gebaseerde beleid. Daarbij kan de 

burgemeester sancties opleggen als de wet niet wordt nageleefd. Hiervoor stelt de 

burgemeester o.a. het Handhavingsprotocol DHW vast. Dit sluit aan bij zijn 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid. 

 

De handhavingstaken die uit de gewijzigde DHW voortvloeien, worden sinds de 

invoering ervan binnen de bestaande formatie uitgevoerd. Door regionale samenwerking 

kan de beschikbare formatie zo efficiënt mogelijk worden ingezet.  
Op dit moment voldoet de ingezette handhaving aan de ambitie die we hebben. Het 

onderzoek in 2015 moet uitwijzen of deze ambitie en daarmee de inzet moet worden 

bijgesteld. 
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Doel  en opbouw notitie (leeswijzer) 

 

Doel notitie  

Doel van deze notitie is het vastleggen van een integraal plan op het gebied van 

preventie- en handhaving, waar het gaat om alcoholgebruik. Daarbij wordt een 

totaalbeeld geschetst wat we hebben gedaan, wat we gaan doen en welk doel we 

daarmee willen bereiken. 

 

Opbouw notitie 

Hoofdstuk 1: Waar staan we nu? 
Dit hoofdstuk geeft het beeld weer van de situatie op dit moment (regionaal en 

gemeentelijk). Daarbij wordt tevens een algemeen beeld geschetst van de problemen die 

ontstaan bij overmatig alcoholgebruik. Ook wordt inzicht gegeven wat we op het gebied 

van preventie, regelgeving en handhaving al hebben gedaan en op dit moment doen. 

 

Hoofdstuk 2:  Waar willen wij heen? 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de doelstellingen zijn van dit PenH-plan. 

De resultaten worden gemeten aan de hand van het E-MOVO onderzoek. Dat 

onderzoek vindt dit jaar plaats. De gegevens hiervan zijn naar verwachting in het eerste 

kwartaal van 2016 bekend. 
 

Hoofdstuk 3: Hoe bereiken we onze doelstellingen? 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat we de komende twee jaar doen om de 

doelstellingen te bereiken. Daarnaast wordt de doelgroep aangegeven en de doelstelling 

van het beleid. De preventiedoelstelling en handhavingsdoelstelling worden afzonderlijk 

genoemd. Ook wordt toegelicht waarom integrale aanpak van de alcoholproblematiek 

van belang is.  

 

Hoofdstuk 4: Wat mag dit kosten? 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de extra kosten voor het uitvoeren 
van dit PenH-plan. Daarbij is opgemerkt dat het overgrote deel van de taken al worden 

uitgevoerd en vooralsnog plaatsvinden binnen de bestaande formatie. 

 

Hoofdstuk 5: Evaluatie en inbedding 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe dit PenH-plan in onze organisatie wordt 

ingebed en hoe en wanneer de effecten worden geëvalueerd.   

 

De Bijlagen:  

De bijlagen zijn kaders en uitwerkingen die op dit plan betrekking hebben.  

- Het handhavingsprotocol geeft weer wanneer en op welke wijze handhavend wordt 
opgetreden; 

- De Borgingsafspraken is een weergave van wat er op het gebeid van alcoholmatiging 

in het gezondheidsbeleid is afgesproken; 
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- In de Factsheet Alcoholmatiging jeugd is te lezen wat we de afgelopen jaren op het 

gebied van preventie hebben gedaan en welke resultaten er zijn bereikt; 

- De flyer is een product dat tot stand is gekomen in samenspraak met de 

burgemeesters van de Regio Achterhoek om alcoholgebruik tijdens evenementen te 

beperken. 

 

 
 


