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Jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen gemeente Doetinchem 2017 
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voorlichting
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handhaving

•handhavingsprotocol

•handhavingsstrategie

•sanctiestrategie
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Integrale benadering 

De stip op de horizon is het opstellen van een jaarplan dat zich richt op integrale aanpak van voorlichting en preventie op het gebied van allerlei verleidingen 

die kunnen uitgroeien tot verslavingen van jeugd en jongvolwassenen.   

De weg naar integraliteit 

Op 27 juni 2016 is de Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016 vastgesteld. In deze nota is vastgelegd hoe de burgemeester van 

Doetinchem als bevoegd bestuursorgaan omgaat met de handel en het gebruik van drugs in haar gemeente. Het beleidskader dat de gemeenteraad heeft 

vastgesteld op 9 juli 2015 vormt de basis van deze nota. In het beleidskader heeft de raad de eis opgenomen dat er een jaarplan moet komen voor het 

preventie- en voorlichtingsbeleid voor de jeugd tot 18 jaar gericht op drugsgebruik.  

Tijdens de voorbereiding van dit jaarplan heeft de burgemeester mede op aanraden van de externe partners (IrisZorg en GGD) die werkzaam zijn in de 

verslavingszorg, ervoor gekozen om te komen tot een jaarplan dat is gericht op integrale verslavingszorg zonder een leeftijdsmaximum. In de dagelijkse 

praktijk gaat preventie en voorlichting voor jongeren tot 18 jaar en aan jongvolwassenen tot ongeveer 25 jaar, samen. Daarnaast wordt verslavingszorg 

integraal benaderd. Preventie- en voorlichting inzake drugsverslaving, alcoholverslaving, rookverslaving en verslaving inzake gaming en sociale media lopen 

door elkaar heen. In dit jaarplan ligt nog het accent op preventie, voorlichting en gemeentelijke handhaving op het gebied van drugs en alcohol. Preventie- 

en voorlichting inzake rookverslaving, gaming en sociale media wordt slechts aangestipt. Voor 2017 wordt verder voor deze thema’s verwezen naar het 

lokale en regionale gezondheidsbeleid. In de komende jaren zal steeds meer gewerkt worden richting de opzet van een integraal jaarplan waarin aandacht is 

voor voorlichting en preventie over allerlei verleidingen die kunnen uitgroeien tot verslavingen bij jeugd en jongvolwassenen.  

Interne integrale aanpak 

Dit jaarplan moet ook worden afgestemd op andere beleidsinstrumenten. 

Het preventie- en handhavingsplan moet onder meer afgestemd worden met preventieprogramma’s zoals het lokale gezondheidsbeleid. De kaders van het 

lokale en regionale gezondheidsbeleid worden begin 2017 geactualiseerd en in het voorjaar zal er voor de komende vier jaar nieuw lokaal en regionaal beleid 

worden vastgesteld. Dit actieprogramma wordt afgestemd met de rest van het sociale domein. De doelstellingen in het sociale domein zoals participatie, 

zelfregie en zelfredzaamheid vinden hun vertaling in het gezondheidsbeleid. 

Het is ook nuttig om op deze plek ook te verwijzen naar  Uitvoeringsagenda Jeugd 2017 | 2018. Preventie vormt immers ook een onderdeel van het positieve 

jeugdbeleid dat de gemeente Doetinchem voert. De focus bij preventie als onderdeel van positief jeugdbeleid ligt op het voorkomen van problemen en het 

handelen als de eerste signalen van problemen zich voordoen. In de Uitvoeringsagenda Jeugd komen nadrukkelijk de activiteiten die worden ontplooid door 

Buurtplein BV en het Jeugdinterventieteam aan de orde. In de Uitvoeringsnota drugsbeleid is ook melding van de activiteiten van deze beide partijen. Om te 
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veel overlap te voorkomen tussen dit jaarplan en de Uitvoeringsagenda Jeugd wordt voor de concrete activiteiten van onder meer het Buurtplein BV  en het 

JIT inzake preventie, verwezen naar de Uitvoeringsagenda Jeugd 2017 | 2018.  

Om integrale aanpak te bereiken, is dit jaar intern sprake geweest van een samenwerking door diverse disciplines binnen het gemeentelijke ambtelijke 

apparaat. Voorbeelden hiervan zijn welzijn en vergunningen. Deze samenwerking moet de komende jaren worden uitgebouwd.  

Samenwerking met externe partners 

Voor de gemeente Doetinchem vormt Stichting IrisZorg en dan met name IrisZorg Doetinchem een belangrijke externe ketenpartner op het gebied van 

verslavingszorg. Gemeenten, zorgverzekeraars en justitie financieren Iriszorg. De Stichting heeft als taken: verslavingspreventie, verslavingszorg, behandeling, 

verslavingsreclassering en maatschappelijke opvang. IrisZorg Doetinchem ontplooit veel activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting inzake 

drugs- en alcoholverslaving in opdracht van de gemeente Doetinchem.  

Een andere belangrijke externe partner van de gemeente Doetinchem op het gebied van verslavingszorg is de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en 

specifiek de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De GGD Noord- en Oost-Gelderland is een gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke 

regeling tussen de 22 gemeenten van Noord- en Oost-Gelderland. De GGD Noord- en Oost-Gelderland voert onder meer wettelijk taken uit in het kader 

van de Wet publieke gezondheid en daarnaast is maatwerk per gemeente mogelijk. De 22 samenwerkende gemeenten hebben uitvoerende en adviserende 

taken ondergebracht bij deze GGD.  

Link met Drank- en Horecawet (DHW) 

Sinds 1 januari 2013 is de gemeente, in deze de burgemeester, verantwoordelijk geworden voor de DHW. Het toezicht en handhaving op de naleving van de 

DHW is overgegaan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeente.  

Per 1 januari 2014 is de DHW opnieuw gewijzigd. De leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank is van 16 jaar naar 18 jaar verhoogd. Winkeliers, horeca 

en anderen mogen geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Verder mogen jongeren onder 18 jaar geen alcohol in hun bezit hebben op voor 

het publiek toegankelijke plaatsen. Reden hiervoor is een betere bescherming van jongeren tegen de schadelijke gevolgen van alcohol.  

Daarnaast is per 1 januari 2014 in de DHW (artikel 43a) een nieuwe verplichting voor gemeenten opgenomen. Gemeenten moeten voortaan een preventie- 

en handhavingsplan alcohol opstellen. In het Jaarplan verslavingspreventie  is het preventie- en handhavingsplan alcohol geïntegreerd. Dit plan beschrijft de 

hoofdzaken uit het beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik door (vooral) jongeren en geeft weer hoe aan de handhaving van de wet is ingevuld.  

Looptijd jaarplan 

Het preventie- en handhavingsplan alcohol bevat met name ten aanzien van preventie zeer concrete activiteiten en daarom is niet gekozen voor een looptijd 

van vier jaar zoals bepaald in de Drank- en Horecawet.  In het laatste kwartaal van 2017 vindt afstemming plaats met het regionaal actieprogramma 

gezondheidsbeleid. Het jaarplan verslavingspreventie wordt geactualiseerd en opnieuw voor 2018 vastgesteld.  
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Hoofdstuk 2 Waar staan we nu?   

1. Inleiding 

De GGD onderzoekt iedere vier jaar de gezondheid van jongeren. Jongeren in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs vullen digitaal 

vragenlijsten in.  In 2015 is dit onderzoek, het zogenaamde EMOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting), ook uitgevoerd. Eerder is het EMOVO gehouden 

in 2003, 2007 en 2011. De deelname van scholen is hoog want 95% van de scholen doet mee. 

Vanuit deze cijfers is een trend te zien. Er wordt zichtbaar hoe drugs- en alcoholgebruik onder middelbare scholieren zich de afgelopen jaren heeft 

ontwikkeld. Ook het rookgedrag, gaming en gebruik sociale media is zichtbaar. 

De resultaten van EMOVO 2015 zijn te vinden op de site :  www.kvnog.nl 

Jongeren krijgen in EMOVO vragen over gezondheid in brede zin. Er komen vragen over internet, school, voeding, welzijn, alcohol en drugs. In dit 

hoofdstuk staat een overzicht van de vragen die de jongeren krijgen voorgelegd en volgen cijfers over Doetinchem. 

Maar hoe zit het met het drugs- en alcoholgebruik van jongeren die studeren aan het MBO, HBO en universiteit?  Het Trimbos-insituut heeft in de 

publicatie Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door studenten de gegevens uit diverse onderzoeken op een rij gezet. Het betreft veelal landelijk onderzoeken. Er 

zijn geen specifieke cijfers voor de gemeente Doetinchem.  

2. Huidig drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen.  

In het EMOVO stelt de GGD jongeren in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs (dus meestal 16-minners) de volgende meerkeuzevragen 

over het gebruik van soft- en harddrugs: 

1. Heb je wel eens hasj of wiet gebruikt? 

2. Op hoeveel dagen heb je wiet (marihuana) of hasj gebruikt? 

3. Hoe kom je meestal aan wiet (marihuana) of hasj? 

4. Heb je ooit wiet (marihuana) of hasj aangeboden gekregen? 

5. Waar heb je wiet (marihuana) of hasj aangeboden gekregen? 

6. Heb je ooit één van de volgende middelen gebruikt: XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, 

GHB, lachgas en/of heroïne? 

7. Heb je ooit één van de volgende middelen aangeboden gekregen: XTC (ecstasy,MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of 

speed), LSD, GHB, lachgas en/of heroïne?  

http://www.kvnog.nl/
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De cijfers van het EMOVO 2015 geven het volgende beeld. Van de ondervraagde jongeren geeft 8 % aan dat ze ooit softdrugs hebben gebruikt en 2 % 

harddrugs. Dit tegen 14 % en 0 % in 2007 en 9 % en 0 % in 2011. Landelijk geeft 11 % van de via het EMOVO ondervraagde 16-minners aan wel eens 

softdrugs te hebben gebruikt. Er zijn over het gebruik van harddrugs door jongeren geen landelijke cijfers in EMOVO. Voor Noord-Oost Gelderland geeft  

7 % van de ondervraagde jongeren aan wel eens harddrugs te hebben aangeboden gekregen. De jongeren komen via verschillende kanalen aan hun 

softdrugs. Via vrienden is de meest voorkomende route. Coffeeshops moeten een minimale leeftijdsgrens hanteren van 18 jaar. Dit verkoopkanaal scoort 

dan ook niet bij de ondervraagde jongeren van onder de 16. Van de ondervraagde 16-minners uit Doetinchem geeft in 2015 20 % aan dat er aan hen wel 

eens softdrugs is aangeboden en 8 % dat hen wel eens harddrugs is aangeboden. Dit tegen 34 % (voor softdrugs) en 20 % (voor harddrugs) in 2007 en 19% 

(voor softdrugs) en 5 % (voor harddrugs) in 2011.  

Alle cijfers van het EMOVO  2015 voor Doetinchem zijn te vinden via de link: 

http://www.kvnog.nl/images/redactie/bestanden/doetinchem/Tab%20E-MOVO%20Doetinchem.pdf 

Over het drugsgebruik van jongeren boven de 16, die een MBO of HBO of WO-instelling bezoeken zijn geen cijfers bekend die specifiek jongeren in 

Doetinchem betreffen. Over het drugsgebruik van jongeren in het speciaal voortgezet onderwijs zijn ook geen cijfers bekend. Dit is zeker een gemis 

aangezien hier een grote risicovolle doelgroep zit. Ook in Doetinchem.  

 Wel zijn er landelijke cijfers bekend. De cijfers over 2009 komen uit een Nationaal Preventie Onderzoek (NPO) van IVO en CBS en in de cijfers over 2013 

van het Continu Onderzoek Rookgewoonten (COR-onderzoek) uitgevoerd door het Trimbos-instituut. In dit laatste onderzoek zijn ook vragen 

opgenomen over cannabis-gebruik en alcohol-gebruik. Van de ondervraagde studenten geeft 28 % (MBO) en 44 % (HBO en WO) aan wel eens cannabis te 

hebben gebruikt. Uit het COR-onderzoek van 2013 blijkt dat 19 % (MBO) en 23 % (HBO) wel eens cannabis heeft gebruikt.  

In het NPO-onderzoek van 2009 kunnen ook cijfers worden gevonden over het gebruik van harddrugs. 4 % (MBO) en 7 % (HBO) gebruikt Ecstasy, 4 % 

(MBO) en 6 % (HBO) gebruikt Cocaïne. 1,5 % voor beide middelen voor de WO-studenten. 

Het drugsgebruik van jongeren lijkt toe te nemen boven de 16.  

Via onderstaande link is de publicatie Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door studenten van het Trimbos-instituut toegankelijk.  

https://assets.trimbos.nl/docs/d628535f-1b3f-4f7c-85d6-70a0e0af0eed.pdf 

Het Trimbos-instituut geeft in de publicatie kerncijfers drugsgebruik 2014 (https://assets.trimbos.nl/docs/088c4496-ca0c-49a7-af1c-a50be922f5b1.pdf ) cijfers 

over het gebruik van soft- en harddrug voor jongvolwassenen van 15 – 34 jaar.  Van deze groep luiden de cijfers over cannabis-gebruik als volgt. 35,4 % 

heeft ooit in zijn leven cannabis gebruikt. Van deze groep luiden de cijfers van het gebruik van cocaine, ecstacy, amfetamine en overige middelen als volgt. In 

de voornoemde volgorde heeft 3 %, 5,5 %, 2,9 % en 4,2 % de opgesomde middelen in het laatste jaar gebruikt. Verder heeft 7,3 %, 12,3 %, 6,8 % en 1,4 % 

ooit deze drugs gebruikt.  

http://www.kvnog.nl/images/redactie/bestanden/doetinchem/Tab%20E-MOVO%20Doetinchem.pdf
https://assets.trimbos.nl/docs/d628535f-1b3f-4f7c-85d6-70a0e0af0eed.pdf
https://assets.trimbos.nl/docs/088c4496-ca0c-49a7-af1c-a50be922f5b1.pdf
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Het Trimbos-instituut constateert dat drugsgebruik het hoogst is onder twintigers. Vergelen met harddrugs (cocaïne, ecstasy of amfetamine) komt 

cannabisgebruik relatief vaak voor onder 15-19 jarigen. Het Trimbos-instituut concludeert dat drugsgebruik onder mannen hoger is dan onder vrouwen. In 

stedelijke gebieden ligt het drugsgebruik anderhalf tot tweeënhalf keer zo hoog dan in andere gebieden.  

3. Huidig alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen.  

Bij EMOVO stelt de GGD de jongeren ook meerkeuzevragen over het gebruik alcohol. Namelijk de volgende vragen: 

1. Heb je wel eens alcohol gedronken? 

2. Wat voor alcoholhoudende drank drink je? 

3. Hoe vaak heb je alcohol gedronken in de laatste vier weken? We bedoelen het aantal gelegenheden, zoals een feestje of uitgaan of thuis. 

4. Hoeveel glazen, flesjes of blikjes alcohol drink je meestal als je uitgaat of met vrienden bent? 

5. Hoe vaak heb je de afgelopen 4 weken vijf of meer drankjes met alcohol gedronken bij één gelegenheid? (Bijvoorbeeld een feestje of op een 

avond ). 

De cijfers van het EMOVO 2015 geven het volgende beeld: 42 % (tegen 65 % in 2007 en 50 % in 2011) van de ondervraagde jongeren geeft aan wel eens 

alcohol te hebben gedronken waarvan 28 % (tegen 48 % in 2007 en 38 % in 2011) in de laatste vier weken. Dit ligt landelijk op 35% en 26%.  Van de 

jongeren geeft 26 % (tegen 37 % in 2007 en 31 % in 2011) aan wel eens dronken te zijn geweest waarvan 13 % (tegen 17 % in 2007 en 18 % in 2011) in de 

laatste vier weken. Dit ligt landelijk op 28 % en 15 %. Van deze jongeren geeft 40 % aan in thuissituaties te drinken (tegen 59 % in 2007 en 38 % in 2011). 18 

% van de jongeren gebruikt alcohol in de horeca (tegen 50 % in 2007 en 37 % in 2011).  Dit betreft 16-minners die sinds 1 januari 2014 gelet op de 

leeftijdsgrens van 18 jaar in de Drank- en Horecawet nog geen alcohol mogen krijgen in de horeca.  

EMOVO geeft ook inzicht in meer factoren, zoals hoe ze aan alcohol komen; als ze alcohol kopen, waar kopen ze het dan; wat hun ouders van hun 

alcoholgebruik vinden  

Uit een onderzoek van het CBS uit 2013 onder MBO-, HBO- en Wo-studenten van 16 t/m 24 jaar blijkt dat 74 % van de MBO-studenten wel eens drinkt, 

90 % van de HBO-studenten en 88,8 van de Wo-studenten. Uit het onderzoek blijkt verder dat 17,9 van de MBO-studenten, 25,9 van de HBO-studenten 

en 29,8 van de Wo-studenten zichzelf een zware drinken noemt. In dit onderzoek wordt verstaan onder zware drinker: mannen die één keer per week 

meer dan zes glazen drinken. Voor vrouwen ligt de grens bij één keer per week meer dan 4 glazen drinken. Het blijkt dat studenten van het MBO een 

milder drinkpatroon hebben dan studenten van HBO en WO.   
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4. Huidig rookgedrag onder jongeren en jongvolwassenen.  

Bij EMOVO stelt de GGD de jongeren (2de en 4de klas middelbare school)  ook meerkeuzevragen over roken. Namelijk de volgende vragen: 

1. Ooit gerookt? (hele sigaret of meer) 

2. Ooit gerookt? (alleen trekje of hele sigaret of meer) 

3. Rookt nu dagelijks (alleen trekje of hele sigaret of meer) 

4. Rookt nu tenminste wekelijks (alleen trekjes of hele sigaret of meer) 

De cijfers van het EMOVO 2015 geven het volgende beeld: 11 % van de ondervraagde jongeren geeft aan wel eens een hele sigaret of meer te hebben 

gerookt en 21 % wel eens een trekje of een hele sigaret. Deze cijfers liggen lager dan de landelijks cijfers uit 2015 (17% en 26 %).  3 % rookt dagelijks en 6 % 

wekelijks. Dit zijn gemiddelden. De percentages voor lager onderwijs liggen lager dan voor hoger onderwijs. En de cijfers voor 2-de klassers zijn lager dan 

voor vierde klassers. Het betreft allemaal 16-minners die wettelijk geen rookwaar mogen kopen.  

Een onderzoek van het Trimbos instituut uit 2015 ( zie link https://assets.trimbos.nl/docs/f5a4716f-a658-4a45-81ff-ac1682139a4e.pdf ) onder studenten 

toont aan dat een derde van de studenten rookt waarvan een op de vijf dagelijks. Studenten op het MBO roken vaker dan studenten op het HBO en 

universiteit.  

5. Huidig gedrag t.a.v. gaming en sociale media onder jongeren en jongvolwassenen.  

Bij EMOVO stelt de GGD de jongeren (2de en 4de  klas middelbare school) ook meerkeuzevragen over het gebruik sociale media en gaming. Namelijk de 

volgende vragen: 

1. Hoe vaak actief op sociale media (Bijna nooit, 1-5 dagen per week, dagelijks) 

2. Hoe vaak bezig met gaming? (Bijna nooit, 1-5 dagen per week, dagelijks) 

GGD concludeert dat in Doetinchem 4 % van de jongeren risico loopt op problematisch gebruik van sociale media en 1 % op problematisch gebruik games. 

Dit afgezet tegen de landelijke cijfers: 8% en 5% onder scholieren van de 2de en 4de klas. 

 

Een onderzoek van het CBS onder 12- 25 jarigen wijst uit dat 1 op de 5 jongeren kampt met problematisch gebruik van sociale media. Zie link: 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/een-op-de-zes-jongeren-zegt-verslaafd-te-zijn-aan-sociale-media 

  

https://assets.trimbos.nl/docs/f5a4716f-a658-4a45-81ff-ac1682139a4e.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/een-op-de-zes-jongeren-zegt-verslaafd-te-zijn-aan-sociale-media
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6. Lokale Regelgeving en vergunningen.  

 

Drugs 

In de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Doetinchem 2016 (hierna Apv 2016) is de mogelijkheid opgenomen om een exploitatievergunning 

te verstrekken. In de Uitvoeringsnota drugsbeleid heeft de burgemeester opgenomen dat voor maximaal twee coffeeshop tegelijkertijd een 

exploitatievergunning met daarbij een gedoogbeschikking kan worden afgegeven voor het vestigen van een verkooppunt voor softdrugs.   

Daarnaast is in de Apv 2016 een bepaling opgenomen in artikel 2:74 ter voorkoming van drugsoverlast. 1 

 

Alcohol 

In de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Doetinchem 2016 (hierna Apv 2016) heeft de gemeenteraad regels opgenomen om overmatig 

alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Er zijn bijvoorbeeld regels waarmee paracommercie wordt vermeden. Het is bijvoorbeeld verboden om in 

een paracommerciële inrichting alcohol te schenken tijdens activiteiten die gericht zijn op jongeren onder de 18 jaar. In de periode tot 18:00 uur op door-

de-weekse dagen is het in paracommerciële inrichtingen ook verboden om alcoholhoudende dranken te schenken.  Er staat ook een artikel in de Apv 

waarin het aan de reguliere horeca verboden is om prijsacties te houden waarbij voor een korte periode alcoholhoudende dranken worden verkocht voor 

minder dan 60 % van de prijs (de zogenaamde happy hours) . In bijlage 1 bij dit jaarplan zijn de betreffende artikelen uit de Apv 2016 opgenomen.  

Door het vergunningenbestand van de horecabedrijven in de gemeente voortdurend actueel te houden en daarop te controleren, is inzichtelijk welke 

personen bevoegd zijn om alcohol te verstrekken en wie daarvoor verantwoordelijk is.  

  

                                                   

1 Artikel 2:74 Apv 2016 luidt: Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende 

waar, al dan niet tegen betaling, aft e leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.  
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Hoofdstuk 3 Doelstellingen drugs- en alcoholbeleid 2017 

In dit hoofdstuk ligt de focus op drugs- en alcoholbeleid. Voor 2017 wordt voor het beleid inzake roken, gaming en gebruik internet (sociale media) 

verwezen naar het regionale gezondheidsbeleid. 

1. Doelstellingen 

In de Uitvoeringsnota Drugsbeleid gemeente Doetinchem zijn voor de komende jaren de volgende doelstellingen voor het lokale drugsbeleid opgenomen:  

1. De toekomst en de gezondheid van met name jongeren moet worden beschermd. Voorkomen moet worden dat zij worden blootgesteld aan 

onverantwoorde risico’s die aan drugs verbonden zijn. 

2. Het behoud van een goed woon- en leefmilieu in de omgeving van coffeeshops. 

3. Het handhaven van een juiste balans voor een gezonde en veilige stad. 

4. Het terugdringen van illegale handel en invloeden vanuit criminele circuits. 

Ten aanzien van alcoholgebruik zijn de volgende doelstellingen bepaald: 

1. De ambitie is dat jongeren op een zo gezond en veilig mogelijke wijze kunnen opgroeien, zodat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling 

kunnen komen.  

2. Wij streven na dat jongeren onder de achttien jaar geen alcohol drinken en jongeren van achttien tot drieëntwintig jaar hun alcoholgebruik matigen.2  

3. Afname alcoholgebruik en daarmee de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren.  

4. Afname dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke domein). 

2. Bereiken Doelstellingen 

Om bovenstaande uitgangspunten te bereiken richt de gemeente Doetinchem zich op preventie en voorlichting, op regulering en op toezicht en handhaving. 

In het bestuur is de burgemeester het eindverantwoordelijke bestuursorgaan voor de opstelling en uitvoering van beleid. De samenwerking met en 

ondersteuning van de ketenpartners is hierbij van groot belang.  

In het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Doetinchem is aan het bestrijden van alcohol- en drugsoverlast een hoge prioriteit gegeven. Politiecijfers 

en het veiligheidsbeeld per gemeente liggen ten grondslag aan het stellen van deze prioriteiten. Er ligt een grote taak op dit gebied voor de politie. Daarom 

                                                   

2 Gebaseerd op Gezondheidsraad. Alcohol - Achtergronddocument bij Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. A15/05. ISBN 978-94-6281-049-5 
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vormen deze prioriteiten de basis van het (politie)Jaarplan Basisteam Achterhoek West. Ook zijn deze prioriteiten het uitgangspunt voor de 

Veiligheidsstrategie 2015-2018 en voor het Meerjarenbeleidsplan Politie Eenheid Oost Nederland 2015-2018. 

3. Beoogd resultaat in 2017 en volgende jaren 

In 2017 en in de daarna volgende jaren streven wij naar een verdere afname van het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. Om dit te monitoren zal tot 

2019 naar landelijke cijfers worden gekeken. In  2019 zijn nieuwe cijfers bekend over Doetinchemse 16-minners.  GGD houdt eens in de vier jaar het 

EMOVO-onderzoek.  Uit de in dit jaarplan opgenomen cijfers van het EMOVO van de GGD blijkt er een daling te zijn van het alcoholgebruik onder 

jongeren tot 16 jaar ten opzicht van eerdere onderzoeken. Voor de studenten van MBO, HBO en WO zijn onvoldoende cijfers beschikbaar om een 

vergelijking te kunnen maken over meerdere jaren.. Maar de cijfers uit 2013 tonen een grote toename van het gebruik van alcohol boven de 16 jaar. Voor 

drugsgebruik ligt het zwaartepunt van gebruik bij twintigers. Uit deze cijfers mag geconcludeerd worden dat er aanleiding bestaat voor de gemeente om zich 

bij preventie- en voorlichtingsprogramma’s ook actief op deze leeftijdscategorieën te richten. Ook aandacht moet uitgaan naar de leerlingen van het 

voortgezet speciaal onderwijs. Drugsgebruik is helaas een veelvoorkomend probleem onder deze leerlingen. Waarbij door de extra aandacht voor deze 

groepen de 16-minners uiteraard niet vergeten mogen worden.  Want daarvan drinkt in 2015 nog steeds 29% en bij 20%  is er sprake van binge drinken, 

dus grote hoeveelheden per gelegenheid.  

 

 

 

  



12 

 

1029606 / 1152372 30-01-2017 Jaarplan verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen  

Hoofdstuk 4 Preventie/voorlichting  

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk staat een overzicht van de activiteiten die Stichting IrisZorg en de GGD in opdracht van en/of in samenwerking met de gemeente 

Doetinchem onderneemt in 2017 op het gebied van preventie- en voorlichting in het kader van alcohol en drugsgebruik onder jongeren en jong-

volwassenen. Er is ook aandacht voor activiteiten over roken, gaming en gebruik internet (of sociale media). Verder staan de activiteiten beschreven van en 

door de gemeente Doetinchem. De uitvoering geschiedt vaak regionaal en dus in samenwerking met andere gemeenten. 

2. Activiteiten IrisZorg 

2.1 Inleiding  

Preventie bestaat uit activiteiten gericht op groepen( collectief), uitgekozen groepen (selectief) en risicovolle gebruikers (geïndiceerde preventie). Bij het 

maken van keuzes voor interventies en doelgroepen baseert IrisZorg zich onder andere op informatie uit diverse actuele onderzoeken. Dit zijn onder meer 

het EMOVO van de GGD en andere GGD monitoren. Maar het betreft ook landelijke onderzoeksrapporten van bijvoorbeeld Trimbos-instituut en IVO. 

Ook hun contacten met het veld en hun netwerk levert de nodige info en trends op over veelgebruikte middelen, plaatsen van gebruik en doelgroepen. 

Verder halen ze input voor hun werkwijze uit bijeenkomsten met (regio)gemeenten, jaarlijkse gesprekken met gemeenten, samenwerkingspartners, 

netwerkbijeenkomsten etc. Daarnaast werkt Iriszorg vooral met interventies die zijn opgenomen in de database van loket gezond leven. Voor meer 

informatie hierover:  

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventiedatabase-gezond-en-actief-leven 

Een goed beeld van de activiteiten van IrisZorg staat in de productkaarten op de website www.IrisZorg.nl onder ‘Verwijzers en Professionals’, ‘Training en 

Advies’.  

De laatste jaren vindt er een verschuiving plaats van grotendeels universele preventie naar meer gerichte selectieve en geïndiceerde preventie.  Dit betekent 

het volgende. Er wordt nog steeds gewerkt met interventies die al langere tijd hun vruchten afwerpen en inzetbaar zijn binnen verschillende settings en 

voor verschillende doelgroepen. Maar daarnaast is er meer aanbod beschikbaar en in ontwikkeling voor geïndiceerde preventie. Voorbeelden hiervan zijn 

Laat je bijbrengen, moti-4, de wietcheck en de Craft Training. 

Preventie wordt uitgevoerd (en verantwoord) in 5 verschillende ‘settings’, te weten: 

1. Netwerken; Naast de jaarlijkse gesprekken met de gemeente Doetinchem, onderhoudt Iriszorg Preventie meerdere netwerkcontacten. Deze 

contacten gaan o.a. over bijdrage (op aanvraag) aan lokale zorgnetwerken, een betere afstemming/samenwerking met partners en aansluiten bij de 

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventiedatabase-gezond-en-actief-leven
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verschillende preventieoverleggen. Meestal gaat het om individuele jongeren en groepen jongeren, waar zorgen over zijn. Zo is het 

Jeugdinterventieteam (JIT) een overleg waar Iriszorg Preventie standaard aansluit. De adviseur van IrisZorg is aanwezig bij dit overleg. Dit vanwege 

zijn deskundigheid met betrekking tot middelen en middelengebruik door jongeren. En ook de deskundigheid over groepen jongeren die in 

Doetinchem in beeld komen en waar zorgen over zijn. In het overleg wordt besproken waar preventieve inzet (collectief of individueel) van 

toegevoegde waarde kan zijn. 

2. Onderwijs:  Het onderwijs is voor IrisZorg één van de belangrijkste settings om jongeren te bereiken. IrisZorg biedt haar diensten dan ook op 

verschillende manier aan scholen aan. Dit gebeurt via mail, telefonisch en/of schriftelijk: vraag en aanbodgericht. Of de school gebruik maakt van het 

aanbod van Iriszorg Preventie is aan de school. Iriszorg Preventie werkt met het preventieproject De Gezonde school en genotmiddelen (DGSG) van het 

Trimbos-instituut. Uit het onderzoek (2014) is naar voren gekomen dat interventies met een sterke oudercomponent (waarbij ouders en leerlingen 

tegelijkertijd worden benaderd) goede effecten laten zien. Het aanbieden van losse modules, zoals gastlessen, zonder oudercomponent blijkt minder 

goed te werken. Daarom zet Iriszorg Preventie het aanbod voor de scholen ook op deze manier uit. Daarnaast is er de mogelijkheid om voor ouders 

ouderavonden te organiseren, waarbij de inhoud wordt afgestemd op de vraag. Verder heeft Iriszorg Preventie ook de mogelijkheid om individueel in 

gesprek te gaan met opvoeders over het thema alcohol en drugs in de opvoeding.  

a. Basisonderwijs. Voorlichting over alcohol en/ of drugs in het basisonderwijs is niet van toepassing. Er wordt geen drugs gebruikt in het 

basisonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat voorlichting aan deze doelgroep zelfs nieuwsgierigheid aanwakkert en kan aanzetten tot gebruik. Indien er 

signalen zijn van gebruik van (soft)drugs in een klas, kan er wel heel gericht in het basisonderwijs interventies worden ingezet. Dit wordt dus 

vraaggericht aangeboden. De startleeftijd waarop jongeren alcohol gaan drinken, ligt in deze tijd hoger dan een aantal jaren geleden. Dus ook 

alcoholvoorlichting wordt niet meer actief ingezet in het basisonderwijs. Want ook hier lijkt voorlichting op te jonge leeftijd, het alcoholgebruik 

eerder aan te wakkeren dan te voorkomen. 

b. Voortgezet onderwijs. Het voorgezet onderwijs is voor IrisZorg één van de belangrijkste plekken om jongeren en ouders te bereiken. De Stichting 

werkt in het onderwijs met het preventieprogramma De Gezonde school en genotmiddelen ontwikkeld voor het VSO. Iriszorg Preventie kijkt in 

overleg met de docent in welke vorm het thema een plek moet krijgen in de les voor de doelgroep. ROC: Naast het VO is het ROC een plek om 

jongeren en volwassenen tot 25 jaar te bereiken.  IrisZorg werkt voor het ROC ook met het preventieprogramma van DGSG van het Trimbos-instituut.  

c. Voortgezet speciaal onderwijs. De jongeren vanuit het speciaal voortgezet onderwijs zijn extra gevoelig voor verslavingsproblematiek. Deze 

doelgroep verdient dan ook extra de aandacht. Helaas is tot op heden, nog geen effectief lesmateriaal.  

 

3. Vrije tijd: Iriszorg Preventie kan bijeenkomsten voor horeca en paracommerciële instellingen organiseren over het handhaven van de leeftijdsgrens 

van alcoholverkoop aan jongeren. Indien gewenst kan de stichting paracommerciële instellingen ook ondersteunen in de invoering en uitvoering van 

het alcohol,- en drugsbeleid. Iriszorg Preventie kan bijvoorbeeld adviseren over het inzetten van blaastesten. Verder kan Iriszorg Preventie een rol 

spelen in het nazorgtraject voor jongeren en opvoeders bij de inzet van blaastesten tijdens het stadsfeest in September. Dit is een samenwerking met 

de gemeente Doetinchem, jeugdtoezichthouders Buurtplein B.V en politie. Iriszorg Preventie licht jongeren voor met eigen Peers van Unity of Irisz.(voor 
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meer informatie zie belangrijkste aandachtspunten voor preventie 2017).  Verder biedt IrisZorg DIMS aan in Arnhem. Inwoners kunnen hun drugs laten 

testen bij een DIMS service punt. Zie voor verdere uitleg bij aandachtspunten preventie 2017. 

4. Thuis: In Doetinchem hebben de buurtcoaches van Buurtplein een belangrijke signalerende, ondersteunende en doorverwijzende functie. Ook als 

het gaat om middelengebruik en preventie. Voor jongeren en hun ouders is de buurtcoach vaak het eerste aanspreekpunt in de wijk. Indien nodig kan 

met jongeren en hun opvoeders een gezinsplan worden geschreven. De samenwerking met Iriszorg Preventie is daarbij van groot belang om 

verschillende redenen. Iriszorg Preventie speelt een rol in het kader van deskundigheidsbevordering voor buurtcoaches op het gebied van verslaving. 

Daarnaast hebben de adviseurs van IrisZorg de rol van vraagbaak en kunnen ze ook aansluiten bij individuele gesprekken met opvoeders over alcohol 

en drugs in de opvoeding. IrisZorg kan ouderavonden organiseren en verder kunnen buurtcoaches medewerkers van IrisZorg inschakelen als hun 

specifieke deskundigheid noodzakelijk is. Coproducties komen voor waarbij bijvoorbeeld de buurtcoach de jongere begeleidt en de adviseur van 

IrisZorg de opvoeders of andersom. 

5. Zorg & hulp: De interventies binnen zorg & hulp richten zich op vroegsignalering. Dit zorgt ervoor dat jongeren die riskant gebruiken/internet & 

gamen, snel worden doorverwezen naar het geïndiceerd aanbod van Iriszorg Preventie. Dit betreft individuele gesprekken. Dit alles om verergering 

van de problematiek te voorkomen. Met name rondom deze vroegsignalering is afstemming met en deskundigheidsbevordering voor onder andere de 

buurtcoaches van Buurtplein van groot belang.  Iriszorg Preventie richt zich  niet alleen op de gebruiker, maar ook op het systeem om de gebruiker 

heen (zoals de CRAFT3). Daarnaast werkt Iriszorg Preventie sinds 2016 met de bewezen effectieve gespreksmethodieken voor risicovol gebruikende 

jongeren: de moti-44 en de wietcheck (online).5 Ook deze zijn benoemd in de database van loket gezond leven.  

2.2  Belangrijke aandachtspunten voor preventie 2017   

1. Jongeren: De grootste einddoelgroep van IrisZorg is nog steeds de jongere(n). IrisZorg bereikt  de jongeren soms rechtstreeks. Maar voornamelijk 

bereikt Iriszorg de jongeren via opvoeders, onderwijs en via overige intermediairs. Het onderwijs is voor IrisZorg één van de belangrijkste settings 

om jongeren te bereiken maar ook de opvoeders.  

                                                   

3 https://www.iriszorg.nl/node/824 Craft: training voor familieleden van mensen met een verslaving 

4 MOTI-4  is een individueel gesprekkentraject voor jongeren van 14 t/m 24 jaar die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen. http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-

interventies/Moti-4.html 

5 WietCheck.nl is ontwikkeld om mensen die wel eens of vaker cannabis gebruiken te voorzien van informatie en advies. http://www.wietcheck.nl/?act=esite.tonen&pagina=40 

 

https://www.iriszorg.nl/node/824
http://www.wietcheck.nl/?act=esite.tonen&pagina=40
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2. Jongeren en drugs:. Iriszorg Preventie gaat in gesprek met scholen om de resultaten van EMOVO 2015 te bespreken en indien wenselijk acties te 

ondernemen. Van scholen, jongerenwerk, buurtcoaches, politie, jeugdhulpverleningsinstellingen, gemeenten en van de IRIS in de buurt, krijgt 

preventie steeds meer signalen dat er zorgen zijn over het aantal jonge jongeren dat risicovol middelen gebruikt. Zij zien met name meer jongeren die 

problematisch cannabis gebruiken. Dit is in verschillende gemeenten terug te zien op bijvoorbeeld hangplekken en instellingen waar groepen jongeren 

verblijven. Maar in sommige gemeente is ook speedgebruik een probleem. De contacten met de sociale wijkteams en de lokale zorgnetwerken zijn 

voor Iriszorg belangrijk om dit soort signalen samen te onderzoeken op wat er precies speelt in een gemeente. Op deze manier kan ook samen 

gekeken worden welke interventies goed zijn om in te zetten. Vanuit deze gedeelde zorgen is er in 2016 gestart met een samenwerking tussen 

IrisZorg, politie, OM, de veiligheidskamer, gemeenten en HALT. Doel is om een samenwerking op te zetten, waarbij jongeren die in de openbare 

orde, drugs gebruiken of op zak hebben, door politie kunnen worden doorverwezen naar bureau HALT. Bureau HALT zal dan Iriszorg Preventie 

inschakelen voor ondersteuning in het traject van de jongere en opvoeders. Deze pilot zal starten in de gehele Achterhoek eind 2016 en in 2017. 

Verder op in dit jaarplan wordt deze pilot uitgebreider besproken.   

3. Jongeren en roken: Uit onderzoek van onderzoekster Harakeh van het NWO (Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek) uit 

2011 (zie link: http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2011/Vooral+zien+roken+zet+aan+tot+zelf+roken.html  ) blijkt dat het zien roken van anderen, 

jongeren aanzet om zelf te gaan roken. Scholen zijn daarom verplicht voor 2020 hun schoolterrein rookvrij te maken. Dit is voor de ene school 

lastiger dan de andere. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/02/02/van-rijn-maakt-vaart-tegengaan-roken-jeugd 

IrisZorg Preventie krijgt steeds meer vragen van de scholen hoe dit te realiseren. In 2017 willen we een start maken om scholen hierin actief in te 

ondersteunen. Dit zal vooral gericht zijn op draagvlak vergroten intern en extern, doelstellingen opstellen en rolverdeling maken. 

4. Van en door jongeren IrisZ en Unity: IrisZ- en Unity-peers zijn enthousiaste jongeren die zich samen met onze preventiewerkers inzetten om 

Gelderse jongeren nog beter te bereiken, rechtstreeks en via de facebookpagina van IrisZ. Ook adviseren IrisZ-peers de opvoeders van uitgaande 

tieners over alcohol in de opvoeding. De IrisZpeers kunt u bijvoorbeeld tegenkomen bij lessen over rijden onder invloed in het voortgezet onderwijs.  

De ervaren peers van de landelijke organisatie Unity geven voorlichting tijdens festivals en evenementen om risicovol drugsgebruik te voorkomen.  

Verder ondersteunen Iriszorg Preventie en Unity de “Celebrate Safe”. Hierbij gaat de uitgaansbranche zelf actief aan de slag met voorlichting aan 

bezoekers over veilig feesten. Hierbij komen aan de orde onderwerpen zoals drugs, alcohol, gehoorschade, veilig thuiskomen en seksuele gezondheid.  

5. Nazorg traject alcohol/drugs gerelateerde opname ziekenhuis: Jongeren en hun opvoeders worden via het Slingeland Ziekenhuis in 

Doetinchem en het SKB in Winterswijk doorverwezen naar IrisZorg voor het traject Laat je bijbrengen.  Jongeren die in het ziekenhuis worden 

opgenomen met een alcohol en/ of drugsintoxicatie worden door de kinderarts doorverwezen naar Iriszorg Preventie voor een nazorgtraject.   

6. Vragen beantwoorden: De afdeling Preventie beantwoordt daartoe vragen die leven onder de bevolking en zijn  intermediair in het hele 

werkgebied. Dit gebeurt via de websites www.IrisZorg.nl, de jongerensite www.irisz.nl, mail en telefoon.  

Elke werkdag tussen 13 en 17 uur kan iedereen anoniem chatten met preventiewerkers via de landelijke chatservice. Deze landelijke aanpak en 

kostendeling maakt dat deze service lage kosten heeft en toch hoogstaande kwaliteit en dagelijks gratis toegang voor de burgers biedt. Per dienst 

krijgen ongeveer 10 inwoners van Gelderland individueel informatie en advies van IrisZorg. Dit gebeurt gedurende gesprekken van 20 à 30 minuten. 

http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2011/Vooral+zien+roken+zet+aan+tot+zelf+roken.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/02/02/van-rijn-maakt-vaart-tegengaan-roken-jeugd
http://www.iriszorg.nl/
http://www.irisz.nl/
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Uit het jaarbericht Chatservice 20156 blijkt dat niet alleen jongeren de chatservice goed weten te vinden. Ook volwassenen komen via deze service 

met vragen over bijv. de opvoeding of een overmatig gebruikend familielid.  

7. Jongeren & alcohol: Uit onderzoek blijkt dat alcohol nog steeds het meest gebruikte middel in de Achterhoek is. Deze gegevens komen op veel 

punten overeen met landelijke trends. Maar in de Achterhoek is een opmerkelijk positieve ontwikkeling gaande. De daling van het alcoholgebruik 

onder 12-14-jarigen is namelijk opvallend sterker dan in de andere regio’s in Nederland.  

De ouders van de Achterhoekse tieners zijn zich beduidend vaker bewust van de negatieve consequenties van alcohol drinken door hun kind dan 

voorheen. Deze ontwikkelingen vormen het bewijs van het succes van het Alcoholmatigingsproject dat van 2005 tot 2012 heeft gedraaid in de regio. 

Jongeren en jongvolwassenen van 16 jaar en ouder drinken daarentegen nog steeds evenveel als in eerdere jaren. Bij uitgaande jongeren blijft 

indrinken populair.7 

Ook bekijkt IrisZorg nauwlettend (met overige partners) wat de invloed is van de invoering van de Drank en Horeca Wet op het alcoholgebruik 

onder jongeren.  

Stadsfeest: Ieder jaar worden er blaascontroles uitgevoerd tijdens het stadsfeest door de gemeente Doetinchem, jeugdtoezichthouders Buurtplen BV 

en de politie. De samenwerkende partijen zullen voor 2017 kijken wat hierin weer haalbaar is. Iriszorg Preventie ondersteunt hierin en zal met de 

partners kijken naar het nazorgtraject voor jongeren en opvoeders. 

8. Internet/Gamen: Het gebruik van internet is een belangrijk onderdeel van onze manier van leven geworden. Naast alle positieve kanten van 

internet, heeft het voor een gedeelte van de internetgebruikers ook een andere kant. Uit recent onderzoek blijkt dat 1,5% van de Nederlandse 

jongeren (13-16 jaar) verslaafd is aan het via internet spelen van videogames. Gameverslaving is gerelateerd aan negatieve gevoelens als depressie, 

eenzaamheid en sociale angst. Vandaar dat Iriszorg Preventie op dit thema ook interventies uitgezet. In 2017 wordt in samenwerking met de GGD 

interventie ontwikkeld voor het basisonderwijs, waarbij Iriszorg Preventie zich dan richt op de opvoeders en hoe om te gaan met internet/ gamen in 

de opvoeding. Samenwerking tussen Iriszorg Preventie en de buurtcoaches is bij deze problematiek essentieel. Deze problematiek speelt zich namelijk 

bijna altijd achter de voordeur plaats.  

9. Jongeren met een licht verstandelijke beperking: Uit landelijke onderzoek blijkt dat de frequentie en omvang van het middelengebruik door 

jongeren met een licht verstandelijke beperking weinig verschilt van jongeren in het algemeen. Middelengebruik heeft voor deze groep echter veel 

meer negatieve gevolgen. Zij lopen een verhoogd risico op problematisch gebruik wanneer zij eenmaal experimenteren met alcohol en drugs. Dat 

                                                   

6  Jaarbericht Landelijke Chatservice 2015, Trimbos-instituut 

7  Bron: Tendens: Trends in wonen, werken en middelengebruik 2012-2013: een update, IrisZorg 
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jongeren met een verstandelijke beperking een verhoogd risico lopen op problematisch gebruik wordt ook gesignaleerd binnen instellingen als De 

Lichtenvoorde, Estinea, Lindenhout, RIWIS en het praktijkonderwijs in de Achterhoek. 

In 2017 zal IrisZorg actief inzetten middels consultatie voor professionals, voorlichting en gesprekken met risicovol gebruikende LVB jongeren. 

10. Dims8-testservices: Uit onderzoek9 blijkt dat DIMS een groot bereik heeft onder gebruikers van uitgaansdrugs. Ook in de afgelopen jaren maakten 

mensen vanuit de Achterhoek gebruik van de regionale DIMS-testservices om meer zicht te krijgen op de risico’s van door hen gekochte 

uitgaansdrugs. Zo konden professionals via één-op-één contacten en een waarschuwingscampagne direct inspringen op de actuele incidenten met xtc-

gebruik. Mensen worden hierdoor voorzichtiger in hun gebruik, bijvoorbeeld door een geringere hoeveelheid xtc te slikken en deze vooraf te laten 

testen. Hierdoor kunnen gezondheidsincidenten deels voorkomen worden.  

11. Deskundigheidsbevordering Buurtplein BV: In samenwerking met de kenniskring Buurtplein BV, zal er in 2017 vanuit IrisZorg aandacht blijven 

voor de deskundigheid van de buurtcoaches betreffende verslaving en vroegsignalering. De eind 2016 ingezette deskundigheidstrainingen zullen op 

verzoek van beide partijen in 2017 worden gecontinueerd en worden uitgebreid naar coaching on the job.  

12. IRIS in de Buurt Veldwerk richt zich vooral op de individuele trajecten. De kernactiviteiten bestaan uit het aan de voorkant signaleren, 

kortstondige begeleiden, oppakken en doorverwijzen van problemen, zodat in een later stadium een eventueel beroep op zwaardere zorg of 

dienstverlening wordt voorkomen. Iris in de Buurt Veldwerk heeft specifieke deskundigheid op het gebied van de verslavingszorg en maatschappelijke 

opvang en is afgestemd op de wijk en op de vraag. De uitvoering geschiedt in nauwe samenhang met alle (lokale en wijkgebonden) partijen op het 

gebied van wonen, zorg, welzijn en veiligheid. IRIS in de Buurt Veldwerk wordt gecombineerd met zorgtrajecten. Er wordt geopereerd op het snijvlak 

van gezondheid en overlast en kan daarom in potentie een belangrijke bijdrage leveren aan zowel de leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit van wijken en 

buurten. 

2.3 Iris in de buurt  

IRIS in de Buurt, met haar expertise binnen het kader van de verslavingszorg en specifieke kennis gericht op woonbegeleiding gelieerd aan Maatschappelijke 

Opvang10 (hierna: MO) , heeft op verschillende manieren meerwaarde voor de (nieuwe) wijkteams: 

1. IRIS in de buurt kan haar expertise en kennis overbrengen aan de leden van de sociale (wijk) teams. Deze leden zijn vervolgens beter in staat om 

middelenmisbruik en MO problematiek te herkennen en de cliënt te ondersteunen bij de aanpak van het middelengebruik en huisvesting. 

                                                   

8  Drugsinformatie –en monitoringssysteem, het landelijke netwerk voor het volgen van ontwikkelingen in de kwaliteit van drugs.  

9  Brunt, T. (2012) Monitoring illicit psychostimulants and related health issues. Amsterdam: UvA. 

10  Opvang - Crisisopvang en Dag- en Nachtopvang 
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2. IRIS in de buurt kan als consultatie fungeren. Bewoners en professionals kunnen 24 uur per dag contact leggen met al hun vragen rondom 

middelgebruik en maatschappelijke opvang. 

3. IRIS in de buurt kan de wijkteams ondersteunen bij de vaak bekende zorgmijders die kampen met middelenmisbruik of huisvestingproblemen. Hoe ga 

je hier mee om en wat kan je met deze doelgroep.   

4. IRIS in de buurt biedt haar deskundigheid aan binnen het te vormen regionale expertiseteam, dat op afroep ondersteuning kan bieden aan de lokale 

wijkteams.  

5. De komst van de sociale wijkteams maakt het voor de medewerkers van IRIS in de buurt eenvoudiger om klanten weer terug te brengen in de wijk.  

6. IRIS in de buurt zal de korte lijn zijn naar de behandeling binnen IrisZorg. Zodat de warme overdracht gewaarborgd is.  

7. De visie en behandelmogelijkheden zijn onderhevig aan wetenschappelijke onderzoeken. Om te zorgen dat de sociale wijkteams kwaliteit blijven 

leveren op de begeleiding van verslaving en MO, is IRIS in de buurt verantwoordelijk voor het overbrengen van nieuwe ontwikkelingen naar de sociale 

wijkteams. 

8. IRIS in de buurt kan de sociale wijkteams ondersteunen in het betrekken van de omgeving van de klant.  Vaak is de omgeving van de klant net zo 

belangrijk in de aanpak van middelenmisbruik als de gebruiker en zijn/ haar middel zelf.  

Kernactiviteiten IRIS in de buurt: 

1. Uitvoering van (kortstondige) ambulante trajecten in de wijk: 

a. signaleren; 

b. oplossen; 

c. en/of indien nodig toeleiden cq doorverwijzen naar netwerkpartners, AWBZ-zorg of ZVW-zorg, sociale wijkteams. 

2. Aansluiting casuïstiek-overleg / lokaal zorgnetwerk 

Belangrijk onderwerp in de lokale zorgnetwerken is de vroegsignalering. Om verder afglijden te voorkomen worden kortdurende 

begeleidingstrajecten uitgezet. 

3. Aansluiting bij wijkteams (al dan niet op afroep) 

Iris in de Buurt is enkele jaren geleden ontwikkeld. Dit is gebeurd juist om in de wijk samen met andere partners snelle zorg aan de voorkant te 

kunnen bieden. Het doel is het voorkomen van zwaardere zorg in een later stadium. De denkwijze van IRIS in de Buurt sluit daarom goed aan op de 

intentie achter de wijkteams en op de gekantelde werkwijze van de nieuwe Wmo.  

In 2015 en 2016 is veel tijd geïnvesteerd om aan te sluiten bij de wijkteams in de acht Achterhoekse gemeenten. Dit was succesvol bij sommige 

gemeenten maar IrisZorg merkt dat sommige gemeenten nog niet toe waren aan samenwerking met IRIS in de Buurt.  In 2017 zal IRIS in de Buurt nog 

steeds actief inzetten richting de wijkteams. Het deskundig maken van de wijkteams op het gebied van verslaving en wonen en het de mogelijkheid 

tot consultatie zal actief worden aangeboden. 
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Trajectkenmerken 

Iris in de Buurt wordt uitgevoerd in trajecten. De duur van de trajecten is zeer divers en wordt vraaggericht ingezet. Uitgangspunt zijn kortstondige 

interventies.  

3. Activiteiten GGD 

3.1 Inleiding 

In haar activiteitenoverzicht maakt de GGD onderscheid in activiteiten rond alcohol en rond het gebruik van drugs.  

Daarnaast heeft de GGD aandacht voor jongeren en internet/gaming en roken. In EMOVO doet de GGD onderzoek naar roken, gaming  en het gebruik 

van internet. De GGD geeft, in samenwerking met scholen, voorlichting aan jongeren over omgaan met sociale media. Daarnaast verzorgt de GGD 

voorlichting over dit onderwerp aan ouders en opvoeders. De GGD Noord- en Oost-Gelderland leent leskisten over roken uit aan scholen en verspreidt 

regionaal materialen van landelijke anti-roken campagnes.  

3.2 Inzet GGD rond gebruik drugs 

De GGD maakt onderscheid in individueel gerichte activiteiten en groepsgerichte activiteiten. 

Individueel 

Het Gezondheidsonderzoek (GO) Het Gezondheidsonderzoek (GO) klas 1 

Leerlingen vullen voor het GO klas 1 een digitale vragenlijst in. Op basis van hun antwoorden worden ze opgeroepen om bij de jeugdverpleegkundige of 

jeugdarts te komen voor een gesprek. Zo nodig verwijzen zij jongeren door. 

In de vragenlijst staan de volgende vragen over drugs: 

1) Heb je wel eens hasj of wiet gebruikt? 

2) Heb je wel eens andere drugs gebruikt (zoals GHB, cocaïne, heroïne, XTC, speed (amfetamine), paddo's)?  

 

Het Gezondheidsonderzoek klas 3 of 4: In het kader van het GO in klas 3 (VMBO) of 4 (HAVO/VWO) worden de volgende vragen gesteld. Op basis 

van hun antwoorden, worden leerlingen opgeroepen voor een gesprek bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Zo nodig verwijzen zij jongeren door. Dit 
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contactmoment wordt mogelijk in 2017 op een andere wijze ingevuld. Daarover volgt met individuele gemeenten afstemming. De focus zal meer komen te 

liggen op verzuimleerlingen.  

1. Heb je wel eens hasj of wiet gebruikt? 

2. Hoe vaak heb je hasj of wiet gebruikt in de laatste maand?  

a) 0 keer 

b) 1 - 2 keer   

c) 3 - 6 keer 

d) Meer dan  6 keer 

3. Wat past het beste bij jou?   

a) ik wil evenveel blijven blowen  

b) ik wil wel minder gaan blowen, maar nu nog niet  

c) ik wil vandaag nog beginnen met minder te blowen  

d) ik blow niet meer  

4. Heb je wel eens andere drugs gebruikt (zoals GHB, cocaïne, heroïne, XTC, pep/speed (amfetamine), paddo's)?  

5. Ja 

6. Nee  Ga naar vraag 38  

7. Hoe vaak heb je in je hele leven deze drugs gebruikt (zoals GHB, cocaïne, heroïne, XTC, pep/speed (amfetamine), paddo's)?  

a) 1 - 2 keer   

b) 3 - 6 keer 

c) Meer dan 6 keer 

8. Hoe vaak heb je de laatste maand deze drugs gebruikt (zoals GHB, cocaïne, heroïne, XTC, pep/speed (amfetamine), paddo's)?  

a) 0 keer   

b) 1 - 2 keer   

c) 3 - 6 keer  

d) Meer dan 6 keer  
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Groepsgericht 

Leskisten: De GGD leent leskisten Verslaving uit aan  het voortgezet onderwijs. Zie voor de inhoud van de kisten de volgende links:  

http://ggdnog.auralibrary.nl/auraicdetails.aspx?DOCSTART=00376 

Tevens verzorgt de GGD uitleen van alcohol blaasapparaten aan bijvoorbeeld scholen, jongerenwerk en organisatoren van feesten, om indrinken van 

jongeren tegen te gaan. 

Monitoring drugsgebruik via EMOVO:  Zoals al in hoofdstuk 2 van dit plan is beschreven.  

3.2 Inzet GGD rond gebruik alcohol   

Van 2005 tot en met 2012 voerde Doetinchem samen met andere Achterhoekse gemeenten, politie, Halt, IrisZorg en de GGD, het project 

'Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek' uit. Er zijn voorlichtings-, regelgevings- en handhavingsactiviteiten uitgevoerd. Deze zijn toegepast op de settings 

thuis, sport, school, uitgaan en jongerenwerk. 

Om de goede resultaten vast te houden zijn na de projectfase zogenaamde borgingsafspraken op papier gezet. Daarin stond welke activiteiten de 

gemeenten en de organisaties zouden uitvoeren vanaf 2013 tot en met 2015. De GGD heeft jaarlijks gemonitord hoe de uitvoering van de borging verliep. 

In 2016 verschenen de nieuwe cijfers van EMOVO 2015. In een gezamenlijke bijeenkomst van gemeenten, IrisZorg en GGD is besproken wat dit betekent 

voor de inzet op alcoholmatiging jeugd in de komende jaren. Er wordt een regionale aanpak op risicojongeren opgezet. Daarnaast komt er een opzet 

richting ouders om binge drinken onder jongeren tegen te gaan. Doetinchem zal de activiteiten die hieruit voortvloeien, uitvoeren.  

3.3 Overige inzet GGD rond alcoholmatiging  

Verder voert de GGD vanuit haar rol rond alcoholmatiging jeugd de volgende alcoholtaken uit: 

1. Gemiddeld 5 keer per jaar aanlevering aan gemeenten van een artikel voor de gemeentepagina van huis-aan-huis bladen, gericht op ouders en andere 

volwassenen. 

2. Uitrol IkPas-actie rond carnaval. Deze zogenaamde 40 dagen geen alcohol-actie sluit aan bij de landelijke actie en voert de GGD uit in afstemming met 

gemeenten. Hoewel de actie is gericht op volwassenen, is dit ook goed voor de jeugd omdat volwassenen zo een goed voorbeeld geven. Dit gebeurt 

in samenwerking met IrisZorg.  

3. Eén maal per jaar is er een regionale themamiddag voor gemeenteambtenaren die zich vanuit handhaving, beleid of OOV met de Drank- en 

Horecawet bezig houden. Onderwerpen waren eerder: de nieuwe handhavingstaak, het evenementenbeleid, de paracommerciële verordening. 

4. Mails aan gemeenten van landelijke informatie. Bijvoorbeeld de NIX18-nieuwsbrief, met daarbij suggesties hoe daar lokaal bij aan te sluiten. 

http://ggdnog.auralibrary.nl/auraicdetails.aspx?DOCSTART=00376
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5. Beantwoording van vragen en medewerking aan activiteiten van gemeenten. Zoals organisatie bijeenkomst sportverenigingen, hoe een Preventie - en 

Handhavingsplan te evalueren of bijdrage aan bijeenkomst voor ouders. 

4. Activiteiten Gemeente 

4.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden activiteiten van de gemeente Doetinchem opgesomd die plaats vinden in het kader van preventie en voorlichting op het gebied 

van drugs- en alcoholgebruik. Deze activiteiten gebeuren meestal of in regionaal verband dan wel zijn regionaal afgestemd. 

4.2 Verantwoord schenken bij evenementen 

Om het belang van alcoholmatiging tijdens evenementen te onderstrepen hebben de burgemeesters van de Achterhoekse gemeenten in de Driehoek 

afgesproken dat bij het verlenen van een ontheffing ex artikel 35 DHW een flyer wordt meegezonden. In deze flyer worden de aandachtspunten van het 

beleid en de regelgeving benadrukt. In de flyer is aandacht voor NIX18. Geen alcohol in het verkeer en niet onder de 18. Daarnaast is het uitgangspunt dat 

er geen alcohol wordt verstrekt tijdens sportactiviteiten en tijdens kinderactiviteiten.  

Met organisatoren van schoolfeesten en evenementen waarbij veel jongeren aanwezig zijn, worden afspraken gemaakt over de te treffen maatregelen om 

ongeoorloofd alcoholgebruik te voorkomen. Deze afspraken worden neergelegd in vergunningsvoorschriften. Daarbij wordt het toezicht afgestemd en 

worden de verschillende verantwoordelijkheden van de betrokken partijen benadrukt.  

4.3 Horecaconvenant 

In het Horecaconvenant (dat afloopt in september 2016) zijn aanvullend op de regelgeving, afspraken vastgelegd gericht op het beperken van het 

alcoholgebruik. Zoals bijvoorbeeld afspraken over het vermijden van alcoholbevorderende verkoopacties en het maken van reclame daarvoor. Eind 

2016/begin 2017 moet een nieuw horecaconvenant worden afgesloten waarin opnieuw aandacht zal zijn voor alcoholmatiging.  

4.4 Daklozenoverleg 

Onder daklozen is drugs- en alcoholgebruik ook een blijvend zorgpunt. Hieronder bevinden zich ook jongeren en jongvolwassenen. Dit punt komt ook aan 

de orde tijdens het daklozenoverleg. Het daklozenoverleg is een cyclisch informatiegestuurde manier-van-werken. Dit is een integrale proces waarop de 

(keten)partners nadrukkelijk invloed hebben. 
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Het daklozenoverleg  screent het probleem en koppelt deze informatie aan die van de deelnemers in het daklozenoverleg. Onder een dakloze wordt in dit 

verband verstaan: personen die voor hun overnachting vooral aangewezen zijn op straat, op een kortdurend verblijf in laagdrempelige opvangvoorzieningen 

(minimaal 10 nachten per jaar) of een tijdelijk onderkomen hebben bij familie, vrienden of kennissen. 

De cyclisch informatiegestuurde manier-van-werken houdt het volgende in.  

1. Fase 1: Signaleren & Adviseren: De daklozen worden in het integraal daklozenoverleg ingebracht door (keten)partners. In dat overleg worden onder 

regie van de gemeente, de personen geprioriteerd die in aanmerking komen voor een zogenaamde integrale aanpak daklozen. 

2. Fase 2: Selecteren & Prioriteren: Met elkaar worden afspraken gemaakt over de op een persoon toegesneden aanpak en (mix van) interventies die 

beoogt te verhinderen dat deze persoon opnieuw dakloos gaat worden of (ernstige) overlast en/of strafbare feiten pleegt gerelateerd aan zijn of haar 

dakloosheid. Aanwezigheid van verslavingsproblematiek wordt hierbij ook besproken.  

3. Fase 3: Aanpak & Interventies: Door deze werkwijze kunnen de (beperkte) capaciteit en de middelen van alle (keten)partners gerichter en effectiever 

worden ingezet.  Er wordt een voorspellende waarde gebruikt om de kans op dakloosheid voor personen te duiden (zo mogelijk gebaseerd op 

wetenschappelijk gefundeerde factoren: een risicotaxatie). Dit helpt om de personen die er het meest toe doen, te selecteren. Deze werkwijze moet er 

toe leiden dat de (keten)partners een meer gerichte bijdrage leveren aan de geprioriteerde dakloze.  

4. Fase 4: afronding: Bij het behalen in de doelstelling van de toegesneden aanpak is plaatsing van de dakloze in de schaduwlijst aan de orde.  

 

4.4 Regionaal project Veiligheidskamer Achterhoek 

4.4.1 Inleiding 

De Veiligheidskamer Achterhoek maakt onderdeel uit van het Veiligheidshuis NOG (Noordoost Gelderland) . Dit is een samenwerkingsverband van 

gemeenten, justitie, politie en zorgorganisaties. De vaste partners uit de strafrecht- en zorgketen en de gemeenten bespreken gezamenlijk 

ketenoverstijgende problematiek die gebaat is bij een multidisciplinaire aanpak. 

Onder de  Veilgheidskamer Achterhoek vallen de volgende gemeenten vallen: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, 

Oude IJsselstreek en Winterswijk 

In samenwerking met Halt Oost Nederland, Politieteams in de Achterhoek, IrisZorg en het Openbaar Ministerie is een integraal plan opgezet om te komen 

tot een integrale aanpak van grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen die onder invloed van middelen zijn. Er is gekozen voor een aanpak waarbij de 

ouders/opvoeders van de jongeren worden betrokken.  
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4.4.2 Opzet pilot 

In september 2016 (met de looptijd van een jaar) wordt een pilot gestart. Deze pilot heeft als doel om jongeren waarbij drugsgebruik is geconstateerd een 

afwijkend stappenplan te laten doorlopen. Bij dit stappenplan worden de ouders in hoge mate betrokken. Het doel is de jongeren nadrukkelijker te 

confronteren met hun delict en met de daaruit ontstane overlast. En ouders  te confronteren met het feit hun minderjarige zoon/dochter overlast of een 

strafbaar (Halt)delict heeft gepleegd onder invloed van middelengebruik. De ouders worden aangesproken op hun rol als opvoeder. Zij krijgen handvatten 

om het gedrag van hun kind bij te sturen. Verder wordt ouders geleerd waar zij terecht kunnen voor ondersteuning bij hun taak als opvoeder. 

Om de voorgestelde werkwijze met een afwijkend stappenplan te toetsen op de haalbaarheid, hebben de deelnemende gemeenten, samen met de 

wijkagenten van de politie, in de maand juli 2016, in eerste instantie maximaal drie namen van jongeren aangeleverd, die voor het project in aanmerking 

komen.  

4.4.3 De aanpak 

Als het aantreffen of gebruik van een verdovend middel een incidenteel en/of experimenteel karakter heeft en de jongere tussen de 12 en 18 jaar is, gaat de 

politie in het geval er toch zorgen over dit middelengebruik zijn, met de jongere èn de ouders/verzorgers in gesprek. Blijkt dat de jongere en/of de ouders 

zich onvoldoende bewust zijn van de gevaren van het middelengebruik, dan verwijst de politie de jongere en de ouders naar IrisZorg. Deze verwijzing heeft 

een vrijwillig kader. 

In het geval er door de jongere en/of de ouders niet of onvoldoende wordt meegewerkt aan de genoemde verwijzing, kan de politie bij een volgende 

constatering, de jongere verwijzen naar Halt Oost Nederland.  

Indien er sprake is van een zorgelijk middelengebruik al of niet in combinatie met een strafbaar Haltfeit door de jongere tussen de 12 en 18 jaar, wordt deze 

jongere aangemeld bij Halt Oost Nederland.  

Halt Oost Nederland biedt de jongere (en de ouders) in samenwerking met Iriszorg Preventie een afdoeningstraject op maat aan. Dit traject moet leiden 

tot een gedragsverandering, eventueel begeleiding naar goede zorg en inzicht in c.q. stoppen middelengebruik.  
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Hoofdstuk 5 Toezicht en handhaving alcoholgebruik  

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk van het jaarplan wordt aandacht besteed aan toezicht en handhaving in het kader van alcoholgebruik. Toezicht en handhaving in het kader 

van drugshandel is niet opgenomen in dit jaarplan omdat dit al is opgenomen in de Uitvoeringsnota drugsbeleid. Wel is in bijlage I bij dit jaarplan de 

handhavingsstrategie en het handhavingsprotocol t.a.v. de handel in drugs overgenomen uit de Uitvoeringsnota drugsbeleid. Dit om toch een compleet 

beeld te geven. Het betreft alleen de handel in drugs en niet het gebruik van drugs. De gemeente heeft geen rol in de straf- of bestuursrechtelijke 

handhaving op het gebruik van drugs. Deze rol ligt bij politie en justitie.  

Voor toezicht en handhaving van alcoholgebruik is het volgende belangrijk. Met de wijziging van de DHW, is toezicht en handhaving op de naleving van de 

DHW verschoven van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) naar de gemeente. Hierin is de burgemeester het bevoegde 

bestuursorgaan voor het opstellen van beleid en uitvoeren van regels en beleid.  

In dit jaarplan is de nalevings-, toezicht- en sanctiestrategie alcohol opgenomen.  

2. Nalevingsstrategie Alcohol 

De nieuwe toezichts- en handhavingstaak die de burgemeester heeft in het kader van de Drank- en Horecawet wordt uitgevoerd door vooral preventieve 

middelen in te zetten. Dit gebeurt niet alleen door inzet van communicatiemiddelen maar ook door het uitvoeren van controles bij drankverstrekkers.  

Naast de reguliere horeca controleert de gemeente ook de paracommerciële instellingen en supermarkten. Tijdens deze controles worden voornamelijk 

voorlichtings- en bewustwordingsinstrumenten over het schenken van alcohol aan jongeren ingezet. Daarbij is de aandacht in het bijzonder gericht op de 

naleving van de leeftijdsgrens.  

 

Evenementen 

In 2017 is het streven om de frequentie van controles tijdens evenementen op het gebruik en misbruik van alcohol uit te breiden. Dit al dan niet in 

samenwerking met toezichtpartners. Hierbij wordt verder opgetrokken met andere partijen zoals IrisZorg en de politie. In 2017 zal dit verder concrete 

invulling krijgen.  

 

In dit kader heeft het Stadsfeest in 2013 als pilot-evenement gediend om actief en preventief toe te zien en te controleren op de naleving van de 

leeftijdsgrens. Er is toen veel geïnvesteerd in informatievoorziening voorafgaand aan het evenement en tijdens het evenement zijn er blaastesten afgenomen. 

Ook zijn anonieme controles uitgevoerd bij slijterijen, supermarkten en cafés. Door het succesvolle verloop van deze pilot is deze in de jaren daarna 

herhaald. Ook in 2017 wil de gemeente dit in dezelfde vorm uitvoeren bij andere grotere evenementen.  
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Supermarkten 

De supermarkt is een belangrijke plek waar jongeren onder de leeftijdsgrens toch alcohol kunnen kopen. De supermarktbranche heeft landelijk aangegeven 

dat zij streeft naar verbetering door zelfregulering. De gemeente Doetinchem heeft in 2015 en 2016 geen lokaal onderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom 

op deze plek verwezen naar landelijke cijfers. Deze cijfers hebben betrekking op de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol maar ook voor roken. De 

staatssecretaris van VWS heeft aan het bureau Nuchter de opdracht gegeven tot onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens alcohol en tabak De 

naleving bleek over de hele linie verbeterd. Voor het onderzoek zet het bureau 17-jarige mysterykids in. Vooral supermarkten en speciaalzaken 

(tabaksspeciaalzaken, slijterijen) doen het weer beter. 

Horeca/sportkantines 

Uit het eerder aangehaalde onderzoek van het bureau Nuchter blijkt dat sportkantines en de horeca erg achterblijven bij de naleving van de leeftijdsgrens 

voor alcohol en roken. Staatssecretaris Van Rijn van VWS wijst gemeenten erop vooral bij handhaving en preventie hun aandacht te richten op horeca en 

sportkantines. “Daarom vraag ik gemeenten hun lokale toezicht meer te richten op de slecht presterende partijen en wil ik meer naming en shaming,” aldus 

Van Rijn. 

Met extra financiële middelen ondersteunt de gemeente Doetinchem komend jaar sportverenigingen met een integrale aanpak bij het naleven van de 

leeftijdsgrens. Daarbij staat het creëren van bewustwording bij ouders en jeugdleden, het trainen van barpersoneel en het borgen van regels in het beleid 

centraal. Hiervoor maken we gebruik van het stappenplan ‘Alcoholbeleid en sportverenigingen in de praktijk’  (ontwikkeld door GGD Noord-en 

Oost-Gelderland en Wageningen University)’. Dit plan helpt om met sportverenigingen tot breed gedragen afspraken rondom verantwoord alcoholbeleid te 

komen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de campagnematerialen van NOC*NSF. De aftrap zou ingevuld kunnen worden met een landelijk gesubsidieerde 

awarnessbijeenkomst georganiseerd door NOC*NSF en kinderarts Nico van der Lely. De gemeente Doetinchem, IrisZorg Doetinchem en GGD Noord- 

en Oost- Gelderland maken in het eerste kwartaal van 2017 gezamenlijk een plan van aanpak.  

3. Toezichtsstrategie Alcohol 

Het toezicht op de APV en Bijzondere Wetten is grotendeels aanbod gestuurd. Dat wil zeggen dat de inzet van de capaciteit voor handhaving grotendeels 

afhankelijk is van de verleende vergunningen en/of meldingen. Hierop kan enigszins worden geanticipeerd door de lopende procedures (aanvraag om een 

vergunning) periodiek te analyseren.  

De volgende controlevormen worden onderscheiden: 

1. Basis- of integrale controle: Bij een integrale controle, wordt het object of activiteit gecontroleerd op de naleving van alle algemeen geldende regels 

en aan de voorschriften van de vergunning of ontheffing. Dit betekent dat objecten of activiteiten in dat geval aan een volledige visuele en 

administratieve controle worden onderworpen. Als er sprake is van een afwijking dan wordt er volgens de sanctiestrategie opgetreden. 

https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/o17596_StappenplanAlcoholbeleidsport.pdf
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2. Leeftijdsgrenscontrole: Voor bepaalde objecten/activiteiten is het niet altijd zinvol om het gehele pakket aan voorschriften te controleren. 

Bijvoorbeeld bij evenementen of bij supermarkten.  Bij deze objecten/activiteiten kan er dan ook voor gekozen worden om een gerichte controle op 

de naleving van de leeftijdsgrens uit te voeren. Indien er sprake is van een afwijking zal er volgens de sanctiestrategie worden opgetreden. 

3. Vrije veldtoezicht: Naast het aanbodgestuurde toezicht vindt Vrije veldtoezicht plaats op activiteiten die mogelijk plaatsvinden zonder vergunning. Soms 

is dat naar aanleiding van klachten maar ook via signalen die de toezichthouders krijgen van elkaar of van de politie.  

4. Sanctiestrategie Alcohol 

De sanctiestrategie is van toepassing bij het constateren van één of meerdere overtredingen. Doetinchem kent mede vanuit het gelijkheidsbeginsel, één 

sanctiestrategie voor de taakvelden; Milieu, Bouwtoezicht, Ruimtelijke Ordening, Brandweer en APV en Bijzondere wetten(waaronder de DHW). Bij 

overtredingen wordt op eenzelfde wijze opgetreden.  

Deze strategie geeft op basis van de ernst van de overtreding aan welke reactie (stap) passend is. Hiermee bepalen burgers en bedrijven in hoge mate zelf, 

de reactiewijze vanuit de gemeente. Deze strategie is actief openbaar gepubliceerd. Burgers en bedrijven kunnen actief hiervan kennis nemen. 

5. Handhavingsprotocol Alcohol 

Bij overtredingen op grond van de DHW en de Apv kunnen verschillende sancties worden opgelegd. Hierop zijn wel enkele beperkingen van toepassing. 

Voor alcoholverstrekkers is het belangrijk dat duidelijk is welke sanctie bij een overtreding wordt opgelegd. 

Voor de handhaving tegen overtredingen van de DHW heeft de burgemeester een handhavingsprotocol vastgesteld. In het handhavingsprotocol wordt per 

overtreding door alcoholverstrekkers of alcoholgebruikers uiteengezet welke sanctie wordt opgelegd. In het handhavingsprotocol wordt ook aangegeven 

welke stappen er worden toegepast. Het handhavingsprotocol en een schematische weergave van de sanctiestrategie staan in bijlage I.  Dit 

handhavingprotocol is slechts een richtlijn en geen beleidsregel. De burgemeester moet daarom steeds motiveren waarom bepaalde maatregelen worden 

genomen bij een overtreding. Hij kan niet volstaan met verwijzing naar het handhavingsprotocol zoals het geval zou zijn bij beleidsregels in de zin van de 

Algemene wet bestuursrecht. 

Afstemming van het handhavingsprotocol met de regiogemeenten vindt plaats in de driehoek.  

6. Regionale samenwerking 

Waar dit mogelijk is wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten in de regio. Deze samenwerking zal  plaats vinden op basis van onderlinge 

afspraken. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in een Samenwerkingsconvenant. De leeftijdsgrenscontroles worden uitgevoerd door gekwalificeerde 

toezichthouders (BOA’s) die bij gemeenten werkzaam zijn.  
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De planning en coördinatie van de leeftijdsgrenscontroles wordt volgens de regionaal gemaakte afspraken opgepakt. Waar dit noodzakelijk is worden de 

toezichthouders DHW opgeleid en worden verbintenissen gesloten om de bevoegdheden van de BOA’s te waarborgen. 

Onderlinge samenwerking heeft een aantal voordelen: 

 delen van kennis en ervaring van boa’s onderling; 

 minder kwetsbaar door gezamenlijk optreden; 

 inzet van “vreemde” boa’s voorkomt vroegtijdige herkenbaarheid; 

 het voorkomen van verplaatsingseffect door het in beeld houden van probleemjongeren. 

De gemeenten van de Regio Achterhoek hebben zich in principe uitgesproken voor regionale samenwerking door onderlinge uitwisseling van 

toezichthouders en structureel regionaal overleg. Dit is afgestemd in de regionale driehoek. 

Om een optimaal resultaat te bereiken is het van belang dat de partijen (o.a. gemeente – politie – jongerentoezicht – Halt) de informatie met elkaar delen. 

Deze informatie bestaat uit wat we op het gebied van preventie en handhaving doen en wat de bereikte resultaten zijn. 

7.  Wat mag dit kosten 

Preventie/voorlichting alcohol 

Voor activiteiten die zich richten op alcohol- en drugspreventie is in 2017 € 8.000,-- beschikbaar. Dit bedrag kan worden ingezet voor lokale activiteiten 

buiten de reguliere overeenkomst met Iriszorg. 

Dit bedrag is beschikbaar vanuit het budget Lokale maatschappelijke opvang, (budgetnummer 66630302.).  

Handhaving alcohol 

De voorgestelde handhavingsactiviteiten vinden plaats binnen de reguliere formatie.   

Hoofdstuk 6, Evaluatie en financiën 

In 2017 doen we meer ervaring op rond dit onderwerp. De taken die uit deze nota voortvloeien, worden binnen de bestaande functies en -formatie 

uitgevoerd.  

De september 2017 zal dit jaarplan worden geëvalueerd samen met de externe partners GGD Noord- en oost-Gelderland en Iriszorg. Als de resultaten en 

bevindingen leiden tot andere inzichten, dan worden deze in het nieuwe beleid voor 2018 verwerkt. 

De activiteiten zoals benoemd in dit jaarplan die worden uitgevoerd door het eigen ambtelijk apparaat worden vergoed vanuit bestaande budgetten.  
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Voor activiteiten uit dit jaarplan die onze externe partners GGD Noord- en Oost-Gelderland en Stichting Iriszorg uitvoeren, geldt het volgende.  

In de productenbegroting GGD Noord- en Oost-Gelderland 2017 is een overzicht opgenomen van alle producten van deze gezondheidsdienst. De 

activiteiten die in dit jaarplan worden benoemd zijn hier een onderdeel van. De totale kosten van de taken die zijn ondergebracht bij de GGD  worden aan 

de 22 gemeenten doorberekend via een gemeentelijke bijdrage per inwoner.  

Met Iriszorg zijn regionaal afspraken gemaakt. Dit betreft het regionale budget OGGz en Maatschappelijke Opvang. Naast deze regionale afspraken heeft de 

afdeling Maatschappelijke opvang van Doetinchem lokale afspraken gemaakt met Iriszorg Doetinchem voor activiteiten in het kader van drugs- en 

alcoholpreventie. Voor deze lokale activiteiten die zich richten op alcohol- en drugspreventie is in 2017 € 8.000,-- beschikbaar. Dit bedrag is beschikbaar 

vanuit het budget Lokale maatschappelijke opvang, (budgetnummer 66630302.).  
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Bijlage 1 Handhavingsstrategie en handhavingsprotocol drugs 

In deze bijlage is de tekst overgenomen uit hoofdstuk 8 en bijlage 1 van de Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016  

De basis voor bestuursrechtelijk optreden is neergelegd in artikel 13b van de Opiumwet (Wet Damocles). Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om 

bestuursdwang toe te passen (door bijvoorbeeld een coffeeshop of een woning te sluiten) als in een lokaal of woning drugs wordt verhandeld of aanwezig is.  

 

Op grond van artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op openbare inrichtingen. Volgens dit artikel is de burgemeester ook belast met 

de uitvoering van verordeningen die betrekking hebben op dat toezicht. Hieruit volgt dat de burgemeester bevoegd is om handhavend tegen de vestiging van coffeeshops 

op te treden en hierover  beleid te voeren.  

 

Om de handhaving in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat er concrete afspraken worden vastgelegd. Een goede afstemming tussen bestuur, politie en OM is 

daarbij van belang. Afspraken over een integrale aanpak, waardoor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten goed gecoördineerd kunnen worden, zijn neergelegd 

in een handhavingsarrangement. Het handhavingsarrangement is een richtlijn. In ernstige of spoedeisende gevallen kan hiervan worden afgeweken.  

Taakverdeling bij de handhaving 

Afhankelijk van het soort overtreding is de regie in handen van de politie of gemeente. De hieronder opgesomde taken zijn niet limitatief.  

 

De taken van de gemeente zijn:  

 

De taken van de politie zijn:  

 

De taken van het Openbaar 

Ministerie zijn:  

Toezicht Handhaving  

 controle op de naleving van de 

gedoogbeschikking en 

exploitatievergunning 

 opsporing van strafbare feiten 

 ondersteuning bij controles 

(als sterke arm)  

 leiden van opsporings-

onderzoeken  
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Handhaving   

 opleggen nadere voorschriften  

 toepassen bestuursdwang in 

verband met sluiting 

coffeeshop  

 opleggen last onder dwangsom  

 intrekking gedoogbeschikking  

 opmaken proces-verbaal indien 

noodzakelijk  

 eventueel verrichten van 

aanhoudingen en/of in beslag 

nemen van aanwezige 

voorraden  

 

 vervolging, in geval een proces-

verbaal is opgemaakt 

 toepassen van dwangmiddelen 

(zoals doorzoekingen of 

voorlopige hechtenis, als 

daarvoor wettelijke 

bevoegdheden zijn vastgelegd)  

Toezicht en controle 

Het toezicht op coffeeshops voert de gemeente in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie uit. De prioriteiten bij de handhaving worden in de lokale 

driehoek bepaald. Gemeente en politie maken afspraken over de te houden controles. Tenminste driemaal per jaar wordt er in een coffeeshop een controle gehouden.  

Controles op de naleving van de gedoogcriteria en vergunningsvoorschriften vinden in de regel integraal plaats. Hierbij gaat het om de controle op de naleving van de 

overige vergunningen en regelgeving op gebied van o.a. milieu, brandveiligheid en exploitatie. De controles in de coffeeshop worden zowel aangekondigd als niet-

aangekondigd gehouden. Voor zover nodig en mogelijk is, worden partners zoals brandweer, belastingdienst, politie, Koninklijke Marechaussee en douane hierbij 

betrokken.  

Opleggen van sancties 

Na een geconstateerde overtreding vindt altijd een vervolgactie plaats. Deze bestaat onder andere uit waarschuwingen, intrekking gedoogbeschikking, bestuursdwang of 

dwangsom ofwel uit strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie, ofwel uit beide, afhankelijk van de aard van de overtreding. De wijze waarop de 

burgemeester handhavend optreedt, is vastgelegd in het Handhavingsarrangement. 

Artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen zodra in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen 

of zodanige lokalen behorende erven, een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.  
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Handhavingsarrangement drugs 

 (Handhavingsbeleid coffeeshops;  Artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles)) 

 

In dit ‘handhavingarrangement’ gaat het om de wijze van handhaving per type overtreding m.b.t. coffeeshops. Voor overige overtredingen van de Opiumwet moet het 

handhavingsarrangement nog nader worden uitgewerkt.   

Bij overtreding van de voorschriften van de gedoogbeschikking is artikel 13b van de Opiumwet de basis voor handhavend optreden (dus niet de gedoogbeschikking zelf). 

Uitzonderingsbepaling: De burgemeester heeft het recht om in zich voordoende situaties van het hierna gegeven handhavingsarrangement af te wijken.  

Overtreding Gemeente Politie OM 

Overtreding van het Affichering-criterium (A) 1e keer: Schriftelijke 

waarschuwing 

2e keer binnen 3 jaar: 

Last onder dwangsom 

3e keer binnen 3 jaar: 

Tijdelijke sluiting 3 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor langere 

periode 

In geval van 

overtreding maakt 

de politie proces-

verbaal op en 

rapporteert dit 

naar burgemeester 

en OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding van het Harddrug-criterium (H) 
1e keer: de 

gedoogbeschikking 

intrekken en de 

exploitant gedurende 10 

jaar weren uit 

Doetinchem.  

In geval van 

overtreding maakt 

de politie proces-

verbaal op en 

rapporteert dit 

naar burgemeester 

en OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding van het Overlast-criterium (O) 

met criminele activiteiten (ernstig of 

dreigende verstoring van het woon- en 

leefklimaat in of rondom de coffeeshop 

1e keer: Sluiting voor 

12 mnd 

In geval van 

overtreding maakt 

de politie proces-

verbaal op en 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 
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waarbij ook criminele activiteiten vanuit de 

coffeeshop worden ontplooid) 
2e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor langere 

periode; intrekking van 

de gedoogbeschikking 

rapporteert dit 

naar burgemeester 

en OM. 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding van het Overlast-criterium (O) 

zonder criminele activiteiten (dreigende 

verstoring van het woon- en leefklimaat in of 

rondom de coffeeshop door gedragingen van 

bezoekers, personeel e.d. zonder criminele 

activiteiten; er zijn veel klachten geregistreerd 

bij de politie 

1e keer: Schriftelijke 

waarschuwing. 

2e keer binnen 3 jaar: 

Last onder dwangsom 

3e keer binnen 3 jaar: 

Tijdelijke sluiting 3 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor langere 

periode; intrekking van 

de gedoogbeschikking 

De politie 

signaleert, 

registreert, 

informeert en 

adviseert de 

burgemeester. 

Strafrechtelijke 

afhandeling 

zodra een 

proces verbaal 

van een 

geconstateerde 

overtreding is 

opgemaakt. 

Overtreding van het criterium Jeugdigen (J) 1e keer: Sluiting voor 3 

mnd 

2e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor 6 mnd 

3e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor 12 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor langere 

periode; intrekking van 

de gedoogbeschikking 

In geval van 

overtreding maakt 

de politie proces-

verbaal op en 

rapporteert dit 

naar burgemeester 

en OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 
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Overtreding van het Hoeveelheid-criterium 

(G) 

Bij verkoop van een te grote hoeveelheden 

(meer dan 5 gram per transactie) 

1e keer: Sluiting voor 3 

mnd 

2e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor 6 mnd 

3e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor 12 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor langere 

periode; intrekking van 

de gedoogbeschikking 

In geval van 

overtreding maakt 

de politie proces-

verbaal op en 

rapporteert dit 

naar burgemeester 

en OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding van het Hoeveelheidcriterium 

(G) 

Indien er in de inrichting een te grote 

handelsvoorraad wordt aangetroffen 

1e keer: Sluiting voor 3 

mnd 

2e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor 6 mnd 

3e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor 12 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor langere 

periode; intrekking van 

de gedoogbeschikking 

In geval van 

overtreding maakt 

de politie proces-

verbaal op en 

rapporteert dit 

naar burgemeester 

en OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 
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Overtreding van het Ingezetenen-criterium (I) 

Het tot de inrichting van een coffeeshop 

toelaten van een niet-ingezetenen. (voor 

zover daarbij sprake is van een combinatie 

met een andere in dit handhavingarrangement 

vermelde overtreding) 

1e keer: Sluiting voor 3 

mnd 

2e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor 6 mnd 

3e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor 12 mnd 

4e keer binnen 3 jaar: 

Sluiting voor langere 

periode; intrekking van 

de gedoogbeschikking 

In geval van 

overtreding maakt 

de politie proces-

verbaal op en 

rapporteert dit 

naar burgemeester 

en OM. 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 

Overtreding overige voorwaarden 

gedoogbeschikking of voorschriften 

exploitatievergunning  

1e keer: Schriftelijke 

waarschuwing 

2e keer binnen 3 jaar: 

Last onder dwangsom 

3e keer binnen 3 jaar: 

Tijdelijk sluiting voor 

tenminste 3 mnd 

4e keer: Intrekken van 

de gedoogbeschikking 

In geval van 

overtreding maakt 

de politie proces- 

verbaal op en 

rapporteert dit 

naar burgemeester 

en OM 

Strafrechtelijke 

afhandeling van 

het opgemaakte 

proces verbaal. 
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Bijlage 2 Bijzondere Apv-bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de DHW-wet 

Artikel 2:34a Begripsbepaling  

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:  

a. de wet : de Drank- en Horecawet;  

b. vergunning : de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;  

c. paracommerciële inrichting : een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het openbare inrichting exploiteert  

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.  

 

Artikel 2:34b Regels voor paracommerciële rechtspersonen  

1. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt in de door hem geëxploiteerde inrichting uitsluitend alcoholhoudende drank vanaf één uur voor aanvang tot uiterlijk 

één uur na beëindiging van de activiteiten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.  

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het een paracommercieel rechtspersoon verboden om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de 

volgende dagen en tijden:  

a. op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen van 10.00 tot 24.00 uur;  

b. op andere dagen van 18.00 tot 24.00 uur.  

3. Een paracommercieel rechtspersoon kan ten hoogste vijf keer per jaar alcoholhoudende drank verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of 

bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Voor deze 

bijeenkomsten geldt dat geen reguliere horeca-activiteiten zijn toegestaan als bruiloften, partijen en personeelsfeesten.  

4. Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de tijd dat deze inrichting wordt gebruikt voor activiteiten die 

geheel of in belangrijke mate zijn gericht op personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.  

Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven   

1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting:  

a. waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in hoofdzaak geringe eetwaren, zoals belegde broodjes, patat frites en dergelijke, worden verkocht;  

b. waarin onderwijs wordt gegeven;  

c. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of -instellingen;  

d. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of –instellingen;  

e. die of waarvan een onderdeel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers van een openbaarvervoerbedrijf;  

f. die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein.  

2. De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid aan een vergunning als bedoeld in 

artikel 3 van de Drank- en Horecawet voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank.  
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Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden  

[niet opgenomen] 

 

Artikel 2:34e Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven  

[niet opgenomen] 

 

Artikel 2:34f Verbod prijsacties horeca (‘happy hours’)  

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs 

die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd. 
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Bijlage 3 Handhavingsprotocol alcohol 24 maart 2015 

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In deze wet is het toezicht opgedragen aan de door de burgemeester aangewezen ambtenaren. 

M.a.w. gemeenten zijn voortaan verantwoordelijk het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. 

Ter uitvoering van het toezicht is het van belang om een handhavingsprotocol vast te stellen dat ten doel heeft: 

-   de verschillende handhavingsinstrumenten uniform en op consequente wijze toe te passen; 

- ervoor te zorgen dat de te nemen maatregel(en) qua zwaarte en effectiviteit passend bij de ernst van de overtreding zijn en voldoen aan de eisen van 

proportionaliteit en subsidiariteit; 

- duidelijkheid te scheppen naar de overtreder zodat deze weet welke maatregel(en) hij na het maken van de overtreding kan verwachten; 

- de toezichthouders een duidelijke handleiding bij de uitoefening van hun taken te geven. 

- de motivering van een opgelegde maatregel in een juridische procedure te versterken. 

Het protocol is vastgesteld op 24 maart 2015 en na bekendmaking in werking getreden. 

Instrumenten 

Doel van de inzet van bestuurlijke handhavingsinstrumenten is het opheffen van de geconstateerde overtredingen en het voorkomen van nieuwe overtredingen. 

Bij bestuurlijke handhaving kunnen de volgende instrumenten ingezet worden: 

- Bestuurlijke boete (art. 44 a DHW);  

- bestuursdwang (art. 125 Gemw); 

- dwangsom (art. 5:32 Awb) 

- mondelinge waarschuwing, 

- schriftelijke waarschuwing, 

- intrekken van de vergunning (art. 31 DHW), 

- schorsen van vergunning (art. 32 DHW) 

- tijdelijk verkoopverbod detailhandel en cafetaria’s (art. 19a DHW) 

- sluiting horecagelegenheid (art. 174 Gemw) 

- proces-verbaal bezit alcoholhoudende drank door personen onder 18 jaar (art. 45 DHW) 

Daarnaast kan tegen de overtreding van een aantal artikelen op grond van de Wet economische delicten strafrechtelijk worden opgetreden. Ook kan op grond van artikel 

45 DHW strafrechtelijk worden opgetreden tegen jongeren onder de 18 jaar die op voor het publiek toegankelijke plaatsen in het bezit van alcoholhoudende drank zijn.   
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Uitgangspunten 

Uitgangspunt van bestuurlijk optreden is dat bij de constatering van een overtreding eerst een waarschuwing wordt gegeven en de overtreder in de gelegenheid wordt 

gesteld de overtreding binnen een bepaalde termijn ongedaan te maken.  

Gaat het om minder ernstige overtredingen, dan kan de toezichthouder volstaan met een (mondelinge) waarschuwing dat bij een volgende overtreding een bestuurlijke 

boete zal worden opgelegd. Wordt in dat geval een volgende overtreding geconstateerd, dan wordt een bestuurlijke boete opgelegd en krijgt de overtreder een 

schriftelijke waarschuwing dat bij een volgende overtreding een bestuurlijke maatregel in de vorm van een last onder dwangsom volgt. 

Gaat het om zwaardere overtredingen, dan is de aard van de overtreding bepalend voor de vraag welk handhavingsinstrument het meest passend en effectief is.  

Daar waar een last onder dwangsom wordt opgelegd is in de meeste gevallen uitgegaan van een dwangsom van € 250,- met een maximum van € 1.000,-. Het betreft hier 

overtredingen die niet direct tot een financieel voordeel leiden maar waarbij de dwangsom toch voldoende financiële prikkel moet geven om de overtreding te beëindigen. 

Een bedrag van € 250,- als uitgangspunt lijkt in die gevallen redelijk en proportioneel.  

Bij minder ernstige overtredingen is uitgegaan van een dwangsom van € 100,- met een maximum van € 400,-.  

De maximale dwangsom is vastgesteld op het viervoudige van het dwangsombedrag zodat na 4 geconstateerde overtredingen zo nodig een ander bestuurlijk instrument 

ingezet kan worden om een einde aan de overtreding te maken. 

Bij ernstige overtredingen (zie hieronder) zal direct een einde aan de overtreding moeten worden gemaakt en zullen daartoe veelal zwaardere middelen ingezet (moeten) 

worden. Van een ernstige overtreding is sprake als: 

-  er een ernstig risico bestaat voor de gezondheid of veiligheid van mens en/of dier, en/of 

-  er sprake is van grove misleiding van de consument, en/of 

-  er een ernstig risico voor het milieu bestaat. 

In het schema op de volgende pagina’s zijn de belangrijkste artikelen van de Drank- en Horecawet met vermelding van de te nemen maatregelen d.w.z. toe te passen 

instrumenten bij overtreding van deze artikelen opgenomen. 
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Handhavingsprotocol  Drank- en Horecawet 

 

Artikel Beschrijving Omschrijving 

overtreding 

Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur 

Artikel 3 Verbod zonder 

vergunning van de 

burgemeester 

uitoefenen van een 

horecabedrijf of 

slijtersbedrijf  

Het zonder vergunning 

exploiteren van een 

horecabedrijf of 

slijtersbedrijf  

Situatie 1:  

geen vergunning aangevraagd  

1ste constatering:                                mededeling dat de 

verstrekking van alcoholhoudende drank onmiddellijk moet worden 

gestaakt en  

de vereiste vergunning moet worden aangevraagd  

+ waarschuwing bestuurlijke boete bij voortzetting alcohol 

drankverstrekking zonder vergunning)   

+ rapportage van constateringen  

 

2de constatering:                                  indien nog steeds geen 

vergunning is aangevraagd  bestuurlijke boete opleggen + 

schriftelijke rapportage van constateringe 

Situatie 2:  

wel vergunning aangevraagd 

 

1ste constatering:                                  

facultatief: óf 1. mededeling dat de          verstrekking moet worden 

gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete 

óf 

2. drankverstrekking in afwachting van       vergunning gedogen 

 

Aanschrijven dat: 

a. de verstrekking van alcoholhoudende 

drank onmiddellijk moet worden 

gestaakt, en 

b. verstrekking van alcoholische drank 

    alleen is toegestaan met ene  

    rechtsgeldige vergunning en  

c.  bij voortzetting van de exploitatie 

    (d.w.z. verstrekking alcoholhoudende 

drank)  

     bestuurlijk wordt opgetreden; 

Besluit oplegging last onder 

bestuursdwang (sluiting van inrichting) 

o.g.v.art. 125 Gemeentewet  

(met inachtneming van art. 4: 8 Awb)  

 

Bij gedogen: geen actie 
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2de constatering: 

1. bestuurlijke boete óf                            

2. gedogen  

 

Aanschrijven dat: 

- drankverstrekking onmiddellijk worden  

  gestaakt en 

- bij voortzetting hiervan bestuurlijk  

  wordt opgetreden  

 

Besluit oplegging last onder 

bestuursdwang (sluiting van inrichting) 

o.g.v. art. 125 Gemeentewet  

(met inachtneming van art. 4: 8 Awb) 

Bij gedogen: geen actie. 

Artikel 4 Overtreding 

voorschriften uit 

drank- en 

horecaverordening 

betreffende 

paracommerciële 

inrichtingen 

Het overtreden van 

voorschriften die in de 

gemeentelijke verordening 

met betrekking tot de 

exploitatie van 

paracommerciële 

inrichtingen zijn opgenomen 

betreffende: 

- schenktijden 

- bijeenkomsten van 

persoonlijke aard 

- verbod verstrekken van 

sterke drank 

1ste constatering:                                    

wijzen op overtreding en mededeling dat schriftelijke waarschuwing 

volgt 

+ rapportage bevindingen 

 

 

2de constatering:                                     

bestuurlijke boete opleggen  

+ rapportage bevindingen 

 

Aanschrijving dat: 

voorschriften moeten worden nageleefd 

en waarschuwing dat bij volgende 

constatering bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt opgetreden 

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 500,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 2.000,-);  

na 4 overtredingen volgt andere en 

zwaardere bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 
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Artikel 8 

juncto 

artikel 31, 

lid 1b en c 

Eisen 

leidinggevende(n) 

Het optreden van 

leidinggevende(n) die niet op 

het aanhangsel bij de 

vergunning staat 

bijgeschreven    

1ste constatering:                                      

indien leidinggevende over VSH beschikt erop wijzen dat deze persoon 

z.s.m. in aanhangsel bij vergunning moet worden bijgeschreven    

+ rapportage constateringen 

 

 

 

 

2de constatering                                      

opnieuw rapportage constateringen 

(bestuurlijke boete kan niet !) 

let op art. 24  aanwezigheidsplicht leidinggevende 

Aanschrijving dat: 

- binnen 2 weken een aanvraag tot 

bijschrijving van de betreffende 

leidinggevende (conform het bepaalde in 

artikel 30a DHW) moet worden 

ingediend, of 

- indien leidinggevende niet aan de 

wettelijke eisen voldoet  meedelen dat 

deze persoon niet meer als 

leidinggevende kan optreden 

Indien geen aanvraag tot aanpassing van 

het aanhangsel is ingediend procedure tot 

intrekking vergunning starten (let 

vooral op art. 31 lid 4) 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 

Artikel 10  Inrichtingseisen De inrichting voldoet niet 

(meer) aan de 

inrichtingseisen ingevolge 

het Besluit eisen inrichtingen 

Drank- en Horecawet 

1ste constatering:                                   

mededeling dat de  

- de inrichting moet worden aangepast  

  en/of 

- een verzoek om aanpassing van de  

  vergunning moet worden ingediend 

+ rapportage constateringen 

2de constatering                                    

(dat geen gehoor aan aanschrijving is gegeven) rapportage 

constateringen 

(bestuurlijke boete niet mogelijk) 

Aanschrijven dat binnen bepaalde 

termijn aan de inrichtingseisen voldaan 

moet worden en/of – indien van 

toepassing – de vergunning moet worden 

aangepast 

met waarschuwing dat anders vergunning 

wordt ingetrokken  

 

Procedure tot intrekking vergunning 

o.g.v. artikel 31 lid 1 sub b DHW starten 

(afhankelijk van situatie) 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 
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Artikel 12, 

lid 1 

Verbod verstrekking 

alcoholhoudende 

drank voor gebruik 

ter plaatse anders dan 

in (de vergunning 

vermelde)  

horecalokaliteit of op 

terras 

Het verstrekken van 

alcoholhoudende drank 

(voor gebruik ter plaatse) in 

een andere ruimte of op een 

andere plaats dan bij 

vergunning is toegestaan 

1ste constatering:                                  

A. indien niet gelegaliseerd kan worden:    

    mededeling dat het verstrekken moet  

    worden gestaakt en waarschuwing  

    bestuurlijke boete  

   + rapportage bevindingen 

B. indien wel gelegaliseerd kan worden:    

    mededeling dat vergunning z.s.m. 

    aangepast moet worden  

    + rapportage bevindingen  

2de constatering:                                    

A. geen legalisatie mogelijk: 

     bestuurlijke boete opleggen  

    + rapportage bevindingen  

B. legalisatie mogelijk maar niet  

    aangevraagd: 

    bestuurlijke boete opleggen 

    + rapportage bevindingen  

 

 

Aanschrijven dat verstrekking 

alcoholhoudende drank in betreffende 

ruimte moet worden gestaakt met 

waarschuwing dat bij een volgende 

overtreding bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt opgetreden 

 

Aanschrijven dat binnen 2 weken aan 

aanvraag tot aanpassing van de 

vergunning moet worden ingediend 

 

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen 

volgt andere en zwaardere bestuurlijke 

maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 
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Artikel 12, 

lid 2 

Verbod verstrekking 

sterke drank voor 

gebruik elders dan ter 

plaatse anders dan in 

(de vergunning 

vermelde) 

slijtlokaliteit 

Het verstrekken van sterke 

drank (voor gebruik ter 

plaatse) in een andere 

ruimte  

dan bij vergunning voor een 

slijterij is toegestaan 

1ste constatering:                                  

mededeling dat het verstrekken moet worden gestaakt en dat 

schriftelijke waarschuwing volgt 

+ rapportage bevindingen 

 

2de constatering:                                    

bestuurlijke boete opleggen  

+ rapportage bevindingen   

Aanschrijven dat verstrekking sterke 

drank moet worden gestaakt met 

waarschuwing dat bij een volgende 

overtreding bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt opgetreden. 

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen 

volgt andere en zwaardere bestuurlijke 

maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb)  

Artikel 13, 

lid 1 

Verbod verstrekken 

van alcoholhoudende 

drank in 

horecalokaliteit voor 

gebruik elders dan ter 

plaatse  

Verkoop alcoholhoudende 

drank vanuit horecabedrijf 

voor gebruik elders dan ter 

plaatse  

1ste constatering:                                       

mededeling dat verkoop moet worden gestaakt en dat schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage bevindingen 

 

 

2de constatering:                                      

bestuurlijke boete opleggen 

+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat verkoop van 

alcoholhoudende drank voor gebruik 

elders dan ter plaatse moet worden 

gestaakt met waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding bestuurlijk (last 

onder dwangsom) wordt opgetreden 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt andere en 

zwaardere bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 
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Artikel 14, 

lid 1 

Verbod andere 

bedrijfsactiviteiten in 

slijterij  

De verkoop van andere 

producten dan drank en bij 

AmvB aangewezen 

producten in een slijterij  

1ste constatering:                                         

mededeling dat verkoop moet worden gestaakt  en dat schriftelijke 

waarschuwing volgt 

+ rapportage bevindingen 

 

2de constatering:                                      

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat verkoop van de 

betreffende producten moet worden 

gestaakt met waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding bestuurlijk (last 

onder dwangsom) wordt opgetreden 

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen 

volgt andere en zwaardere bestuurlijke 

maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb)  

Artikel 14, 

lid 2 

Verbod andere 

bedrijfsactiviteiten 

in horecalokaliteit of 

op terras 

Het uitoefenen van de 

kleinhandel of andere 

bedrijfsactiviteiten (dan 

horeca) in een 

horecalokaliteit of op een 

terras 

  

1ste constatering:                                         

mededeling dat verkoop moet worden gestaakt  en dat schriftelijke 

waarschuwing volgt + rapportage bevindingen 

 

 

2de constatering:                                      

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat verkoop van de 

betreffende producten moet worden 

gestaakt met waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding bestuurlijk (last 

onder dwangsom) wordt opgetreden 

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt andere en 

zwaardere bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 
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Artikel 15, 

lid 1 

Verbod kleinhandel in 

lokaliteit behorende 

tot een horeca-

inrichting tenzij 

publiek de 

betreffende ruimte 

ook kan bereiken 

zonder eerst de 

horecalokaliteit te 

betreden (m.u.v. 

supermarkten) 

Het uitoefenen van 

kleinhandel in een ruimte 

welke deel uitmaakt van een 

inrichting waarin ook het 

horecabedrijf wordt 

uitgeoefend, tenzij deze 

ruimte niet (alleen) via de 

horecalokaliteit bereikbaar 

is. 

1ste constatering:                                         

mededeling dat kleinhandel moet worden gestaakt  en dat schriftelijke 

waarschuwing volgt + rapportage bevindingen 

 

2de constatering:                                      

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat kleinhandel moet 

worden gestaakt met waarschuwing dat 

bij een volgende overtreding bestuurlijk 

(last onder dwangsom) wordt 

opgetreden 

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt andere en 

zwaardere bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 

Artikel 15, 

lid 2 

Verbod verbinding 

tussen slijtlokaliteit en 

ruimte waar andere 

bedrijfsactiviteiten  

worden uitgeoefend 

(tenzij wordt voldaan 

aan bij AmvB gestelde 

voorschriften) 

Situatie waarin slijterij in 

verbinding met andere 

verkoopruimte(n) staat  

(tenzij voldaan wordt aan 

voorschriften AmvB) 

1ste constatering:                                         

mededeling dat óf de slijtersactiviteiten óf de andere 

verkoopactiviteiten* in de inrichting moeten worden gestaakt en dat 

schriftelijke waarschuwing volgt 

+ rapportage bevindingen 

 

* hang af van de omstandigheden 

 

 

 

 

 

 

Aanschrijven dat óf de 

slijtersactiviteiten óf de andere 

verkoopactiviteiten in de 

inrichting*moeten worden gestaakt met 

waarschuwing dat bij een volgende 

overtreding bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt opgetreden 

 

* afhankelijk van de situatie moet het één 

of het ander gebeuren  als 

verkoopactiviteiten door een ander 

worden uitgeoefend, dan moeten de 

slijtersactiviteiten worden stopgezet 
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2de constatering:                                      

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per week dat overtreding 

voortduurt met max. € 1000,-);  

na 4 weken volgt andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb 

 

Artikel 16 Verbod op 

verstrekking 

alcoholhoudende 

drank via automaten 

(m.u.v. automaten op 

hotelkamers) 

Alcoholverstrekking via 

automaten   

1ste constatering:                                         

mededeling dat verkoop van alcoholhoudende drank via automaat 

moet worden gestaakt en dat schriftelijke waarschuwing volgt 

+ rapportage bevindingen 

 

2de constatering:                                      

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat verkoop van 

alcoholhoudende drank via automaat niet 

is toegestaan met waarschuwing dat bij 

een volgende overtreding bestuurlijk (last 

onder dwangsom) wordt opgetreden 

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 100,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 400,-);  

na 4 overtredingen volgt andere en 

zwaardere bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb)  

Artikel 17 Verbod verkoop 

alcoholhoudende 

drank (voor gebruik 

elders dan ter 

plaatse) anders dan in 

een gesloten 

verpakking 

Verkoop/verstrekking 

alcoholhoudende drank 

voor gebruik elders die niet 

(gesloten) verpakt is  

1ste constatering:                                         

mededeling dat verkoop van alcoholhoudende drank anders dan in 

gesloten verpakking niet is toegestaan 

en dat schriftelijke waarschuwing volgt 

+ rapportage bevindingen 

 

Aanschrijven dat verkoop van 

alcoholhoudende drank anders dan in 

gesloten verpakking niet is toegestaan 

met waarschuwing dat bij een volgende 

overtreding bestuurlijk (last onder 

dwangsom) wordt opgetreden 
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2de constatering:                                      

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen  

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 100,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 400,-); na 4 overtredingen 

volgt andere en zwaardere bestuurlijke 

maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb 

Artikel 18, 

lid 1  

Verbod bedrijfsmatige 

verkoop van 

zwakalcoholhoudende 

drank aan 

particulieren voor 

gebruik elders dan ter 

plaatse m.u.v. 

- supermarkten (in 

samenhang met 

verkoop van 

alcoholvrije drank), 

- winkels waar 

levensmiddelen en 

tabaksartikelen 

worden verkocht,  

- cafetaria’s en andere 

eetgelegenheden.  

Bedrijfsmatige verkoop van 

zwak- alcoholhoudende 

drank aan particulieren voor 

gebruik elders dan ter 

plaatse  

(behalve vanuit 

supermarkten, tabakswinkels 

en cafetaria’s e.d.) 

1ste constatering:                                         

mededeling dat verkoop van (zwak-) alcoholhoudende drank moet 

worden gestaakt en dat schriftelijke waarschuwing volgt 

+ rapportage bevindingen 

 

2de constatering:                                      

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen  

Aanschrijven dat verkoop van (zwak-) 

alcoholhoudende drank moet worden 

gestaakt met waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding een last onder 

dwangsom zal worden opgelegd 

 

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt andere en 

zwaardere bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb 
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Artikel 19, 

lid 1 

Verbod om 

gelegenheid te geven 

sterke drank te 

bestellen of op 

bestelling sterke 

drank af te leveren 

anders dan in de 

uitoefening van het 

slijtersbedrijf of 

cateringbedrijf  

Het gelegenheid bieden om 

sterke drank te bestellen 

(bijv. via internet) en/of 

het afleveren van sterke 

drank op bestelling (tenzij 

deze bestelling is gedaan bij 

een slijtersbedrijf of 

cateringbedrijf)  

1ste constatering:                                         

mededeling dat het op bestelling verkopen en/of afleveren van sterke 

drank gestaakt moet worden en dat schriftelijke waarschuwing volgt 

+ rapportage bevindingen 

 

2de constatering:                                      

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen  

 

Aanschrijven dat het op bestelling 

verkopen en/of afleveren van sterke 

drank moet worden gestaakt met 

waarschuwing dat bij een volgende 

overtreding een last onder dwangsom zal 

worden opgelegd 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt andere en 

zwaardere bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb)  

Artikel 20, 

lid 1 en 2 

Verbod op 

verstrekking 

alcoholhoudende 

drank aan personen 

onder de 18 jaar 

Het niet naleven van de 

leeftijdsgrenzen 

1ste constatering:                                   

mededeling dat leeftijdsgrenzen nageleefd moeten worden en 

schriftelijke waarschuwing volgt  

+ rapportage constateringen 

 

2de constatering:                                   

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen 

Aanschrijven dat verkoop aan 

personen onder de 18 jaar niet is 

toegestaan met waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding een last onder 

dwangsom zal worden opgelegd   

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 400,-);  

na 4 overtredingen volgt andere en 

zwaardere bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 
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Artikel 20, 

lid 3 

Verbod op 

aanwezigheid persoon 

onder de 18 jaar in 

slijterij 

Het niet naleven van de 

leeftijdsgrenzen in slijterijen 

1ste constatering:                                   

mededeling dat leeftijdsgrenzen nageleefd moeten worden en dat 

schriftelijke waarschuwing volgt  

+ rapportage bevindingen  

 

2de constatering:                                   

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen 

Aanschrijven dat de aanwezigheid van 

personen onder de 18 jaar (zonder 

toezicht van persoon van 21 of ouder) 

niet is toegestaan met waarschuwing dat 

bij een volgende overtreding een last 

onder dwangsom zal worden opgelegd   

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-);  

na 4 overtredingen volgt andere en 

zwaardere bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb)  

Artikel 20, 

lid 5 

Verplichte aanduiding 

leeftijdsgrens voor 

verkoop van 

alcoholhoudende 

drank  

Het ontbreken van een 

aanduiding (bij de ingang) 

van de leeftijdsgrenzen voor 

alcoholverstrekking  

1ste constatering:                                   

mededeling overtreding  

+ waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding  

+ rapportage bevindingen  

 

2de constatering:                                   

bestuurlijke boete opleggen  

+ rapportage bevindingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanschrijven dat bij de toegang tot de 

horeca- of slijtlokaliteit de 

leeftijdsgrenzen voor alcoholvertrekking   

duidelijk vermeld moeten worden met 

waarschuwing dat bij een volgende 

overtreding een last onder dwangsom zal 

worden opgelegd   
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3de constatering:                                     

mededeling dat last onder dwangsom wordt opgelegd  

+ rapportage bevindingen  

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 100,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-) 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 
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Artikel 20, 

lid 6 

Verbod op het toelaten van 

dronken of onder invloed van 

drugs verkerende personen in 

een horecalokaliteit, slijtlokaliteit 

of op een terras 

De aanwezigheid van een dronken of 

onder invloed van drugs verkerend 

persoon in een horecalokaliteit, slijterij of 

op het terras van een horecalokaliteit   

1ste constatering:                                   

mededeling overtreding  

+ waarschuwing bestuurlijke boete bij 

volgende overtreding  

+ rapportage bevindingen  

 

2de constatering:                                   

bestuurlijke boete opleggen  

+ rapportage bevindingen 

 

 

 

 

 

3de constatering:                                    

 

mededeling dat last onder dwangsom wordt 

opgelegd  

+ rapportage bevindingen 

 

 

 

 

 

 

Aanschrijven dat het niet toegestaan is 

om dronken of onder invloed van drugs 

verkerende personen tot de lokaliteit of 

op het terras toe te laten 

met waarschuwing dat bij een volgende 

overtreding een last onder dwangsom zal 

worden opgelegd   

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 100,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 400,-); na 4 keer volgt een 

andere en zwaardere bestuurlijke 

maatregel 

 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 
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Artikel 20, 

lid 7 

Verbod om in kennelijke staat 

van dronkenschap of onder 

invloed van psychotrope stoffen 

in een horeca- of slijtlokaliteit 

dienst te doen 

Het werken in een horeca- of slijtlokaliteit 

in kennelijke staat van dronkenschap of 

invloed van drugs 

1ste constatering:                                   

mededeling overtreding +  

waarschuwing bestuurlijke boete + 

rapportage constateringen 

 

 

2de constatering:                                   

opstellen boeterapport 

+ rapportage constateringen 

Aanschrijven dat het niet toegestaan is 

om dronken of onder invloed van drugs 

in een slijt- of horecalokaliteit te werken 

c.q. dienst te doen met waarschuwing dat 

bij een volgende overtreding een last 

onder dwangsom zal worden opgelegd   

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-); na 4 keer zal 

bestuursdwang worden toegepast 

 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 

 

Artikel 21 Verbod op verstrekken 

alcoholhoudende drank indien dit 

tot verstoring van openbare 

orde, veiligheid of zedelijkheid zal 

leiden 

Het in strijd met een opgelegd verbod 

verstrekken van alcoholhoudende drank 

1ste constatering:                                   

  

bevel dat verstrekking alcoholhoudende 

drank onmiddellijk gestaakt moet worden 

+ rapportage bevindingen 

2de constatering:                                    

       

toepassing bestuursdwang door 

inbeslagname van alcoholhoudende drank 

Besluit tot last onder bestuursdwang 

(inbeslagname van alcoholhoudende  

drank) bij voortzetting van verstrekking 

 

Eventueel besluit tot sluiting inrichting 

o.g.v. artikel 174 Gemeentewet 
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Artikel 22, 

lid 1 

Verbod op verstrekken van 

alcoholhoudende drank door 

benzinestations en in winkels 

behorende tot benzinestations en 

in winkels behorende tot een 

horecabedrijf langs een 

auto(snel)weg 

Verkoop van alcoholhoudende drank in 

(winkels behorende tot) bezinestations en 

winkels behorende tot een horecaloklaiteit 

langs auto(snel)wegen 

1ste constatering:                                         

mededeling dat verkoop van (zwak-) 

alcoholhoudende drank moet worden 

gestaakt en dat schriftelijke waarschuwing 

volgt 

+ rapportage bevindingen 

 

2de constatering:                                      

opstellen boeterapport 

+ rapportage bevindingen 

Aanschrijven dat verkoop van (zwak-) 

alcoholhoudende drank moet worden 

gestaakt met waarschuwing dat bij een 

volgende overtreding een last onder 

dwangsom zal worden opgelegd 

 

 

Besluit oplegging last onder dwangsom 

(€ 250,- per geconstateerde overtreding 

met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen 

volgt andere en zwaardere bestuurlijke 

maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb 

Artikel 22, 

lid 3 

Bij AmvB opgelegd verbod op 

verstrekken van alcoholhoudende 

drank in stadions betaald voetbal 

en gebouwen van gezondheid- en 

onderwijs- instellingen en in 

zwembaden  

Geen AmvB vastgesteld, dus geen verbod 

van kracht 

N.v.t. N.v.t. 
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Artikel 24, 

lid 1 

Aanwezigheid leidinggevende Geen (op het aanhangsel van een 

vergunning vermelde) leidinggevende of 

barvrijwilliger (art. 4 inrichtingen) aanwezig 

1ste constatering: 

mededeling dat leidinggevende (op 

vergunning) aanwezig moet zijn + 

waarschuwing bestuurlijke boete 

+ rapportage bevindingen 

2de constatering:                                  

bestuurlijke boete opleggen   

+ mededeling dat schriftelijke waarschuwing 

volgt  

+ rapportage van constateringen 

3de constatering:                                 

 

rapportage van constateringen 

(boeterapport kan niet !) 

 

 

 

 

 

Aanschrijving met waarschuwing dat  

bij volgende constatering afwezigheid 

leidinggevende de vergunning zal worden 

ingetrokken 

 

Besluit tot intrekking vergunning (o.g.v. 

art. 31 lid 1c of lid 2b DHW) starten 

(met inachtneming art. 4:8 Awb) 
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Artikel 24, 

lid 3 

Verbod personeel jonger dan 16 

jaar 

Personeel in een horecalokaliteit 

werkzaam jonger dan 16 jaar  

1ste constatering:                                         

mededeling overtreding +  

waarschuwing bestuurlijke boete + 

rapportage bevindingen  

2de constatering:                                   

                                   

bestuurlijke boete opleggen + 

rapportage bevindingen  

Aanschrijven met waarschuwing dat bij 

voortzetting overtreding een last onder 

dwangsom wordt opgelegd 

 

Besluit oplegging van last onder 

dwangsom (€ 250,- per geconstateerde 

overtreding met max. € 1.000,-); na 4 

overtredingen volgt andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 

Artikel 25, 

lid 1 

Verbod op aanwezigheid van  

alcoholhoudende drank in voor 

publiek toegankelijke ruimte of 

andere ruimte anders dan in een 

slijters- of horecabedrijf, cafetaria 

of supermarkt  

Illegale aanwezigheid van alcoholhoudende 

drank in voor publiek toegankelijke ruimte  

1ste constatering                                    

  

bevel om alcoholhoudende drank 

onmiddellijk verwijderd moet worden met 

waarschuwing bestuurlijke boete  

+ rapportage bevindingen 

 

2de constatering                                     

 

bestuurlijke boete opleggen + 

rapportage bevindingen 

Aanschrijven met waarschuwing dat bij 

voortzetting overtreding een last onder 

dwangsom wordt opgelegd 

 

 

 

Besluit oplegging van last onder 

dwangsom (€ 250,- per geconstateerde 

overtreding met max. € 1000,-); na 4 

overtredingen volgt andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 
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Artikel 25, 

lid 2 

Verbod op het toelaten van het 

nuttigen van alcoholhoudende 

drank in een voor het publiek 

toegankelijke ruimte anders dan 

in de rechtmatige uitoefening van 

het horecabedrijf  

Het nuttigen van alcoholhoudende drank in 

een voor publiek toegankelijke ruimte 

waarvoor geen vergunning is verleend 

1ste constatering                                    

  

bevel aan eigenaar/gerechtigde van het 

gebouw om het gebruik van alcohol-

houdende drank in zijn ruimte onmiddellijk 

te doen staken en ervoor te zorgen dat er 

geen alcoholhoudende drank in het pand 

meer aanwezig is:  waarschuwing en 

bestuurlijke boete en rapportage 

bevindingen 

2de constatering                                     

 

bestuurlijke boete opleggen en 

rapportage bevindingen 

Aanschrijven met waarschuwing dat bij 

voortzetting overtreding een last onder 

dwangsom wordt opgelegd 

 

 

 

 

Besluit oplegging van last onder 

dwangsom (€ 250,- per geconstateerde 

overtreding met max. € 1000,-); na 4 

overtredingen volgt andere en zwaardere 

bestuurlijke maatregel 

(met inachtneming van art. 4:8 Awb) 

Artikel 25, 

lid 3 

Verbod aanwezigheid 

alcoholhoudende drank in 

vervoermiddel dat wordt 

gebruikt voor uitoefening van 

kleinhandel 

(m.u.v. levering op bestelling en 

verkoop van levensmiddelen 

en/of kruidenierswaren) 

Aanwezigheid van alcoholhoudende drank 

in verkoopwagen  

1ste constatering                                    

  

bevel aan rechthebbende om de 

alcoholhoudende drank onmiddellijk te 

verwijderen  

+ waarschuwing bestuurlijke boete  

+ rapportage bevindingen 

 

 

2de constatering                                     

 

bestuurlijke boete opleggen + rapportage 

bevindingen 

Aanschrijving dat de verkoop en 

aanwezigheid van alcoholhoudende drank 

in/vanuit de verkoopwagen niet is 

toegestaan en de drank daarom direct 

verwijderd moet worden 

met waarschuwing last onder 

bestuursdwang  

 

 

 

Besluit last onder dwangsom 

inhoudende dat de alcoholhoudende 

drank direct verwijderd moet worden en 

anders in beslag wordt genomen  
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3de constatering 

bestuurlijke boete + inbeslagname 

alcoholhoudende drank + 

rapportage 

 

Artikel 30 Verplichting melding van 

wijzigingen in omschrijving 

vergunningsgegevens  

Geen melding gedaan van wijzigingen in 

vergunningsgegevens  

1ste constatering  

mededeling dat gegevens aangepast moeten 

worden: waarschuwing bestuurlijke boete  

en  rapportage bevindingen 

2de constatering                                    

  bestuurlijke boete opleggen + 

rapportage bevindingen 

Aanschrijven dat gegevens vergunning 

aangepast moeten worden met 

waarschuwing dat anderes vergunning 

ingetrokken wordt 

 

 

Procedure tot intrekking vergunning 

starten 

Artikel 3 

juncto 

artikel 35 

Verbod verstrekken van zwak-

alcoholhoudende drank bij 

festiviteiten/evenementen 

Het zonder art. 35 ontheffing of in strijd 

met de ontheffingsvoorschriften 

verstrekken van alcoholhoudende drank bij 

festiviteiten/evenementen 

1ste constatering:                                         

opstellen van boeterapport + 

rapportage constateringen 

2de constatering:                                           

opnieuw boeterapport + 

rapportage constateringen 

Aanschrijven dat evt. volgende keer 

ontheffing moet worden aangevraagd c.q. 

de voorschriften correct moeten worden 

nageleefd 

Waarschuwing dat volgende keer evt. 

preventieve last onder dwangsom zal 

worden opgelegd. 
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Bijlage 4 Schema Sanctiestrategie alcohol 

 


