
 
 

Beantwoording vragen SP over het (niet meer) schenken van alcohol in de wijkcentra vanaf 1 
september 2020 
1 september 2020 
 
Vraag 1: Wat is/zijn de reden/redenen dat er geen lichte alcoholische drank (bier en wijn) meer 
geschonken mag worden tijdens de ontmoetingsmiddagen voor ouderen? 
Het MT van Buurtplein bv heeft medio juni het besluit genomen per 1-9-2020 te stoppen met het 
verstrekken van alcohol op de wijkcentra. De redenen hiervoor zijn meerledig.  
  
Alcoholmatigingsbeleid 
De gemeente Doetinchem heeft het afgelopen jaar samen met de GGD Noord- en Oost 
Gelderland en Iriszorg een campagne gevoerd om het alcoholgebruik bij ouderen binnen de 
gemeente te ontmoedigen c.q. terug te dringen. Dit betrof een publiekscampagne “IkPas” (zie 
bijlage), maar daarnaast ook deskundigheidsbevordering voor eerstelijns voorzieningen over 
hoe de effecten van alcohol bespreekbaar te maken met ouderen. Het alcoholmatigingsbeleid is 
een belangrijke overweging van Buurtplein bv om dit besluit te nemen. Het past en het is geheel 
in lijn met (het uitvoering geven van) het gemeentelijk beleid. 
 
Buurtplein voldoet niet aan de geldende Drank- en Horecawet 
Bovendien voldoet Buurtplein bv niet aan de geldende Drank- en Horecawet. Buurtplein bv valt 
met haar status en haar activiteiten onder de commerciële horeca. Niet onder de 
paracommerciële horeca. Dit betekent dat er meer verplichtingen zitten aan het kunnen 
schenken van alcohol. Daar wordt niet aan voldaan en bovendien vraagt het teveel van 
Buurtplein bv om daar wel aan te voldoen.  
 
Buurtplein bv is wettelijk niet bevoegd tot het verstrekken en/of verkopen van alcohol in 
wijkcentra 
Omdat Buurtplein bv niet voldoet aan de geldende Drank- en Horecawet is zij ook wettelijk niet 
bevoegd tot het verstrekken en/of verkopen van alcohol in wijkcentra. 
 
Het maken van een uitzondering hierop legt een te groot beslag op Buurtplein bv als 
organisatie 
Ook indien Buurtplein bv voor enkele activiteiten een uitzondering hierop zou willen maken dan 
legt het een te groot beslag op haar als organisatie. Hiermee wordt bedoeld het separaat 
regelen van het schenken en/of verstrekken van alcohol voor wijkcentra/buurthuizen of 
specifieke verenigingen. 
 
Het beleid is zo min mogelijk met uitzonderingposities te werken binnen al onze wijkcentra 
Los van organisatorische en wettelijke belemmeringen is het beleid dat binnen al onze 
wijkcentra zo min mogelijk met uitzonderingposities gewerkt wordt. Precedentwerking ligt 
anders snel op de loer. 
 
Al deze redenen samen heeft Buurtplein bv tot genoemd besluit doen komen.  
  
Vraag 2: Waarom is dit op een A4`tje medegedeeld en krijgen zowel vrijwilligers als gasten daar 

geen verdere uitleg over zodat ze weten welke wettelijke eisen dit betreft? 
Alle organisaties die van de ruimten van de wijkcentra gebruik maken zijn persoonlijk door 
Buurtplein middels een brief of mail op de hoogte gesteld van dit besluit. Hierin is benoemd dat 
het niet voldoen aan wet- en regelgeving de reden is voor dit besluit. Een tweetal verenigingen 
heeft daar vragen over gesteld en die zijn ook persoonlijk beantwoord. De klaverjasvereniging 
De Daele heeft tevens om een gesprek met wethouder M. Sluiter gevraagd. Dit wordt 
momenteel ingepland. 
  
 



Vraag 3: Is er een mogelijkheid dat dit verbod ingetrokken wordt en wat zou hiervoor 
ondernomen moeten worden?  
Buurtplein bv is om bovengenoemde redenen (zie onder 1) niet voornemens dit besluit te 
heroverwegen. Deze redenen zijn zowel met de gemeente als met de OR van Buurtplein bv 
gedeeld. Wel is op basis van vragen van enkele gebruikers afgesproken dat de beheerders bij de 
gebruikers hun voorkeuren voor alcoholvrij bier zullen inventariseren zodat dat als alternatief 
aangeboden kan worden.  
  
Vraag 4: Vrijwilligers hebben ook meermalen aangegeven bij de buurtcoach een cursus (met 
certificaat) te willen volgen m.b.t. hygiëne maar hier werd niets mee gedaan, wat is hiervan de 
reden en zou dit wel tot de mogelijkheden behoren? 
Zie alle genoemde redenen onder 1. Het behoort dus niet tot de mogelijkheden. 
 
 

Namens wethouder Sluiter, 
2 september 2020.  


