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Onderwerp

u itvoeringspla n Preventie- en Handhavingplan Dran k- en Horecaw et 2or9 -2020

Voorstel

1. De evaluatie van het Preventie- en Handhavingplan Drank- en Horecawet 1.1 op te
schorten tot na vaststelling van de nieuwe Alcoholwet.

2. Het Uitvoeringsplan Preventie- en Handhavingplan Drank- en Horecawet 2019-
2020 vast te stellen.

3. De Raad te informeren middels de TILS-lijst.

Inleiding

Het Preventie- en Handhavingplan Drank- en Horecawet 1.1. heeft tot doel het
alcoholgebruik onder jongeren te beperken. Hierín wordt actief verbinding gelegd tussen
preventieve maatregelen, regelgeving en handhaving, publiek draagvlak en vroege
signalering. Het probleem wordt zowel vanuit de volksgezondheid als veiligheid benaderd.
Op het gebied van alcoholpreventie onder jongeren gaat het om activiteiten die voorkomen
dat jongeren (overmatig veel) alcohol gebruiken. Het huidige plan is vastgesteld voor de
periode 2015 tot en met 2018.

Onlangs is het Nationaal Preventieakkoord verschenen. In dit plan wordt de ambitie
uitgesproken in 2040 een "Gezonder Nederland" te willen zijn.
Dit akkoord richt zich op 3 onderwerpen, namelijk roken, overgewicht en problematisch
alcoholgebruik. Dit voorstel strekt zich tot het onderdeel alcoholgebruik in relatie met de
Drank- en Horecawet (Artikel 43 DHW).

Het Nationaal Preventieakkoord stelt in dit kader de ambitie, om ten aanzien van de leeftijd
van 18 jaar voor de verkoop van alcoholhoudende drank, in 2030 een naleefgedrag van
100o/o te realiseren. Dit is gezien de moeizame resultaten sinds 2016 een uitdaging en vraagt
dan ook inzet van alle partijen.
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De laatste jaren is er weliswaar een positieve verandering in het drinkgedrag van jongeren

tezien. De startleeftijd van alcoholgebruikging omhoog van het 12e levensjaar in 2003 naar

!3,2 jaar in 2015. In 2011 had 660lo van de scholieren in de leeftijdscategorie 12 tot en met

16 jaar ooit alcohol gedronken. In 2015 is dit percentage gedaald naar 45olo. Na een periode

van daling lijkt het percentage waarin minder jongeren vroeg begtnnen met drinken slnds

2015 niet verder doorgezet en lijkt er sinds 2OL7 zelfs een stagnatie te zijn'

Op het thema alcoholgebruik zijn gemeenten op grond van de Drank en Horecawet verplicht

een preventie- en Handhavingplan op te stellen, Dit om te komen tot het niet meer nuttigen

van alcohol door jongeren onder de 18 jaar en het sterk terugdringen van alcoholgebruik
door jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar'

Op dit moment is de evaluatie van de Drank- en Horecawet in behandeling. In aansluiting

hierop is er een wetsvoorstel dat er aan wil bijdragen om het problematisch alcoholgebruik
verder terug te dringen. De wijzigingen in het voorstel hebben betrekking op prijsvoordelen,

verkoop op afstand, weder verstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige
testkopers, stagemogelijkheden, de Landelijke Examencommissie, inrichtingseisen voor

horeca inrichtingen en de titel van de wet (Alcoholwet).

De raad die als gevolg van de Drank- en Horecawet belast is met het toezicht en handhaving

op de naleving van artikel 43 van de wet heeft hiervoor in 2016 het huidige Preventie- en

Handhavingsplan vastgesteld. In dit plan is beschreven op welke manier er invulling wordt
gegeven aan de verantwoordelijkheden ten aanzien van de preventie- en handhavingstaken'
De uitvoering is hierbij neergelegd bij het college. Het plan is vastgesteld voor de periode

tot en met 2018 en zou daarmee op dit moment opnieuw door de raad vastgesteld moeten

worden. Gezien de aanstaande wetswijziging als gevolg van de ambitie in het Nationaal
preventieplan en de aanstaande wetswijziging betekent dat er in 2019 en in 2020 een nieuw

plan vastgesteld zou moeten worden door de raad. Gezien de tussenliggende tijd van 1 jaar
heeft dit niet de voorkeur en is het advies voor 2019 en 2020 aan de hand van het huidige

Preventie- en Handhavingplan een uitvoeringsplan op te stellen en de vaststelling van het
nieuwe Preventie- en Handhavingsplan uit te stellen tot na vaststelling van de nieuwe

Alcoholwet.

Beoogd effect/doel

Hierbij zijn de volgende aspecten leidend:
¡ alcoholgebruik onder jongeren terugdringen;
¡ alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken;
. bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten.

Concrete uitgangsPunten hierbij:
. Sterk accent op positieve preventieactiviteiten.
. Gerichte handhaving.

Hierin zijn de volgende doelstellingen verwerkt:
. welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te

voorkomen;
. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke

handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen;
r welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te

worden.

Argumenten

Gezien de aankomende wetswijziging is het voorstel om voor 2OL9 - 2A2O een

uitvoeringsplan op te stellen. En na ingang van de nieuwe Alcoholwet het huidige plan te
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evalueren en indien nodig bij te stellen. Tevens kan daarmee de wettelijk voorgeschreven
opname in het lokale gezondheidsplan worden meegenomen. Naarverwachting kan hiermee
gestart worden medio 2020.

Kanttekeningen en risico's

Voor de praktische uitvoering van het plan is het wenselijk dat bij vaststelling van het
volgende plan het onderdeel preventie als onderdeel wordt opgenomen binnen het lokale
gezondheidsplan en de handhaving als integraal onderdeel wordt opgenomen in het
integrale gemeentelijke handhaving uitvoering programma VTH waarbij aansluiting wordt
gezocht met de ambitie in het Nationale Preventieakkoord.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Uitvoering binnen reguliere budget

Duurzaamheid

Nvt

Uitvoering/evaluatie

Na vaststelling van de nieuwe Alcoholwet wordt het Preventie- en Handhavingsplan Drank-
en Horecawet 1.1 geëvalueerd en herijkt.

Comm u n icatie/ participatie
Conform (u itvoerin gs-)plan

Overleg gevoerd met

Intern:
M. Kuijpers OSCW

Extern:

Bijlagen:

Uitvoeringsplan Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 1.1 2Ot9-2020
Nationaal Preventie akkoord
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