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AANLEIDING 

IHet Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 1.1. heeft tot doel het  alcoholgebruik 

onder jongeren te beperken. Hierin wordt actief verbinding gelegd tussen preventieve maatrege-

len, 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 uitgespro-
ken in 2040 een “Gezonder Nederland” te willen zijn.  
Dit akkoord richt zich op 3 onderwerpen, namelijk roken, overgewicht en problematisch alcohol-
gebruik. Deze notitie beperkt zich tot het onderdeel alcoholgebruik in relatie tot 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 100% te re-
aliseren. Dit is gezien de moeizame resultaten sinds 2016 een uitdaging en vraagt dan ook inzet 

van alle partijen.  
   
De laatste jaren is er weliswaar een positieve verandering in het drinkgedrag van jongeren te 
zien. De startleeftijd van alcoholgebruik ging omhoog van het 12e levensjaar in 2003 naar 13,2 
jaar in 2015. In 2011 had 66% van de scholieren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 16 jaar 
ooit alcohol gedronken. In 2015 is dit percentage gedaald naar 45%. Na een periode van daling 

lijkt het percentage waarin minder jongeren vroeg beginnen met drinken sinds 2015 niet verder 
doorgezet en lijkt er sinds 2017 zelfs een stagnatie te zijn.  
   
Op het thema alcoholgebruik zijn gemeenten op grond van de Drank en Horecawet verplicht een 

Preventie- en Handhavingsplan op te stellen. Dit om te komen tot het niet meer nuttigen van al-
cohol door jongeren onder de 18 jaar en het sterk terugdringen van alcoholgebruik door jonge-
ren 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 af-
stand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige testkopers, 
stagemogelijkheden, de Landelijke Examencommissie, inrichtingseisen voor horeca inrichtingen 
en de titel van de wet (Alcoholwet).  
 

 

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOLWET 2020 EN VERDER 

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 Handha-
vingsplan 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 aan-
staande wetswijziging en als gevolg van de ambitie in het Nationaal Preventieplan betekent dit 
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 Handhavingsplan 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;  
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 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;  

 welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te wor-

den.  
   
Gezien de aankomende wetswijziging is het voorstel om voor 2019 – 2020 een uitvoeringsplan 
op te stellen. En na ingang van de nieuwe Alcoholwet het huidige plan te evalueren en indien 
nodig bij te stellen. Tevens kan daarmee de wettelijk voorgeschreven opname in het lokale ge-
zondheidsplan worden meegenomen. Naar verwachting kan hiermee gestart worden medio 
2020.  
 

 

BESCHIKBARE MAATREGELENMIX PER SETTING 

Setting Educatie / Preventie Regelgeving door 
gemeente 

Handhaving / Toezicht 

Detailhandel - Nalevings-

communicatie 

- Training caissières 
- Communicatie over 
DHW en alcoholregels 

-  -Toezicht leeftijdsgrenzen 

-Jong Proef Preventie 

Methode 
-Handhavingsstappenplan 

Horeca/ 

evenementen 

- Nalevings-

communicatie  
- Training barpersoneel  
- Communicatie over 
DHW en alcoholregels 

- Aanvullende eisen 

ta ontheffing DHW  
bij evenementen 
- Happy hours 
beperken 
- Convenant Veilig 
en Gezellig Uitgaan 

-Toezicht leeftijdsgrenzen 

-Toezicht doorschenken 
-Jong Proef Preventie 
Methode 
-Handhavingsstappenplan 

Thuis/ouders -Alcoholopvoeding 
-Uitgaansopvoeding 
- Communicatie over 
DHW en alcoholregels 

-  - 

Sport/ 
Jongerencentra 

-Training 
barvrijwilligers  

-Nalevings-
communicatie 
- Communicatie over 
DHW en alcoholregels 

Schenktijden 
beperken via Drank- 

en Horeca 
verordening 

-Toezicht leeftijdsgrenzen 
-Toezicht doorschenken 

-Jong Proef Preventie 
Methode 
-Handhavingsstappenplan 

Scholen - Overleg scholen over      

alcoholvoorlichting aan 
ouders 
- Communicatie over 
DHW en alcoholregels  

- Toezicht schoolfeesten 

door organisator 
Handhavingsstappenplan 

Openbare 
ruimte 

Landelijke Campagne Regels APV 
drankgebruik op 

straat 

Toezicht openbare 
dronkenschap 

Handhavingsstappenplan 
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INTERVENTIES EN ACTIES 2019 - 2020 

Bij de vaststelling van het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet heeft de raad op 

basis van de uitkomsten en resultaten van de 0-meting (2015) een interventie- en actieplan 
voor 2016-2018 vastgesteld. Hierin zijn de acties die worden ondernomen om alcoholgebruik, 
met name onder jongeren, te voorkomen opgenomen. 
 
Het voorgestelde uitvoeringsplan 2019 - 2020 sluit aan bij dit Preventie en Handhavinsgsplan 
2016-2018. De acties voor 2019 - 2020 zijn verwerkt in onderstaand overzicht. Hierin is 
uitgewerkt op welke wijze het handhavingsbeleid is opgenomen in het vastgestelde plan ten 

opzichte van de geplande preventieve- en handhavingsacties die in de periode 2019 - 2020 
worden voorgesteld. 
 

 Opgenmomen in plan Uitvoering 2019 - 2020 

Communicatieagenda Communicatieagenda aan sluiten 
bij de landelijke NIX18.  

Communicatieagenda aan sluiten 
bij de landelijke NIX18. 

Gedragsbeïnvloeding Ouders/opvoeders: Uit met 
Ouders informatie avond 
organiseren. 

Structurele samenwerking tussen 
de scholen in Weert, 
zorginstellingen en de gemeente 
opstarten en verbeteren. 
Samenwerking met gemeente 
Nederweert en Leudal door 

uitnodiging gezamenlijk 
informatieavonden te organiseren. 

Informatie vertrekking aan 
verstrekkers door middel van 
interactieve bijeenkomsten aan te 
bieden. 

Ouders/opvoeders: Uit met 
Ouders informatie avond 
organiseren. 

Samenwerking tussen de scholen 
in Weert, zorginstellingen en de 
gemeente verbeteren op basis 
van overeenkomsten. 
Samenwerking met gemeente 
Nederweert en Leudal door 

uitnodiging gezamenlijk 
informatieavonden te 

organiseren. 
Ondersteunen en faciliteren 
implementatie 
kwaliteitsmethodiek bij 
horecagelegenheden i.s.m. 

Koninklijke Horeca Nederland 
afdeling Weert. 
Onderzoek mogelijkheden 
implementatie 
kwaliteitsmethodiek in 
sportkantines. 
Kwaliteitsmethodiek streeft naar 

bewustwording door zelfcontrole,  
evaluatie en reflexie/scholing.  

Mystery Guests Mystery Guests actie uitzetten. Minimaal 6 handhavingsacties 

met inzet van Mystery Guest en 
/of in combinatie met 

handhavinsacties door BOA’s 

Nalevingsonderzoek Resultaten alle acties, zowel 
preventief als repressief, 
evalueren. 

2019 onderzoek naar locaties 
waar jongeren alcohol krijgen om 
van daaruit gericht handhaving 
in te zetten. 

Stimulering 
alcoholmatigings 
activiteiten 

Aansluiting landelijke 
campagneweek NIX18 

Aansluiting landelijke 
campagneweek NIX18 

Beperken Happy Hours Bij constatering van aanbieden 
van happy hours actief in overleg 

treden met aanbieders.  

Handelen bij excessen 

Uitvoering van toezicht 

/ handhaving 

Hotspotlijst opstellen. 

Integrale handhavingscontrole 
Drank en Horecawet bij 
bedrijven/instellingen Hotspotlijst. 
Doormiddels van inzet externe 

toezichthouders en bestuurlijke 

Minimaal 6 handhavingsacties 

met inzet van Mystery Guest en 
/of in combinatie met 
handhavinsacties door BOA’s 



 

Uitvoerings plan P&H DHW 2019 -2020 
6   

  

 

handhaving. 

Deelnemers handhavingspartners. 

Effectmeting, evaluatie 
en bijstelling 

Jaar evaluatie 
Input door middel van invullen 
risicoanalyse door partners. 

Medio 2020 evaluatie opstarten 
ter voorbereiding bijstelling 
beleid en aansluiting op 
wetswijziging. 

- Projectgroep Preventie en 
Handhaving DHW vervult de rol 
van het integraal coördinatieteam 
DHW tav onderwerp alcohol en 
jongeren vanuit opgave DHW.  
Het team is aangevuld met 

missende partners.  

Politie, ondernemers, scholen, 
gezondheidsorganisaties en 
gemeenten nemen deel. 
Interne afstemming gemeente 
tussen VTH en OCSW verder 
bespreken en concrete afspraken 

over invulling en uitvoering 
regierol. 

Afstemming programma’s. 
Gemeente partner in afstemming 
programma’s. 
Handhaving blijft taak gemeente. 
Individuele acties opnemen in 
gezamelijke totaalplanning. 

 


