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Geachte leden van de raad,

Tijdens de behandeling van het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet
2015-2018 in de raadscommissie heeft u een aantal vragen gesteld.
Ter verduidelijking zijn de besproken onderwerpen uitgewerkt in deze brief.

Financiële gevolgen:
voor de invoering en nulmeting wordt eenmalig een budget van € 10.000,00 gevraagd
De noodzakelijke handhaving in 2015 (€ 7.260,00) wordt betaald vanuit het budget
Integrale Veiligheid (bestaand budget).

In de tekst van zowel het BW- als Raadsvoorstel is dit verwoord:

"De raad vragen eenmalig in 2015 een budget ad. € 10.000,00 voor de invoering van het
Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018.
Het eenmalig budget van € 70.000,00 kan ten laste worden gebracht van'onvoorzien
incidenteel 20 15' (onvoorziene uitgaven)."

Binnen deze begrotingspost is in totaal een bedrag van € 62.403,00 beschikbaar.
Waarvan € 46.802,00 voor structurele uitgaven en € 15.601,00 voor incidentele uitgaven
Er is nog ruimte voor het gevraagde budget ad. € 10,000,00 voor de invoering van het
Preventie- en Handhavingsplan (O-Meting).

Het benodigde budget voor de handhaving van het Preventie- en Handhavingsplan Drank-
en Horecawet in 2015 van € 7.260,O0 kan in 2015 ten laste worden gebracht van de
begrotingspost "Integrale Veiligheid (bestrijding criminaliteit). Binnen deze
begrotingspost is in totaal een bedrag van € 176.121,92 beschikbaar. Hierbinnen is
ruimte voor een bedrag van € 7.260,00 gevonden voor de noodzakelijke handhaving van
het Preventie- en Handhavingsplan. Op het resterende bedrag rusten verplichtingen.

In dit budget is geen ruimte meer om ook € 10.000,00 voor de invoering (O-Meting) te
bekostigen. Dit in tegenstelling tot wat in de commissievergadering gezegd werd.

Ook heeft u gevraagd of er gebruik gemaakt wordt van bestaande instrumenten,
gegevens en informatie. Hiermee is in het plan rekening gehouden. Zo worden ook de
gegevens welke wij beschikbaar hebben vanuit de Alcoholpoli meegenomen.

In eerste instantie is extern navraag gedaan wat de kosten voor het uitvoeren van een 0-
meting bedragen. Hiermee zou rekening gehouden moeten worden met € 30.000,00 tot €
35.000,00. Dit is voor ons aanleiding geweest om te bekijken wat wij al aan informatie
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beschikbaar hebben en wat wij zelf aan onderzoek kunnen organiseren. Hiermee hebben
wij het bedrag aanzienlijk kunnen verlagen tot de nu gevraagde € 10.000,00.

Het jaar 2015 wordt gebruikt om de O-meting te doen en de noodzakelijke acties en route
voor 2016 en verder te bepalen. Dit afgestemd op de behoefte die uit de 0-meting naar
voren komt. Daarnaast wordt, indien de situatie erom vraagt, handhavend opgetreden.

De uitkomsten van de O-meting worden aangeboden aan de raad. De structurele kosten
vanaf 2016 worden nader bepaald en aan de raad aangeboden met een separaat voorstel
in het kader van de prioriteiten dan wel de voorjaarsnota / keuzecatalogus of door de
compensatie te zoeken in het Handhavíngsuitvoeringsprogramma 2016.

Convenant Alcoholpoli :

Sinds 2009 kent het St. Jans Gasthuis (SJG) in Weert een alcoholpoli. Deze alcoholpoli is
een samenwerkingsverband met Vincent van Gogh (VvG) en de gemeente. Het doel van
de poli is om de zorg voor jongeren die als gevolg van alcoholmisbruik in het ziekenhuis
terecht komen te verbeteren en jongeren bewustte maken van de risico's van alcohol-
en drugsmisbruik. De samenwerking is nog steeds van kracht. In de praktijk houd dit in
dat er volgens een vast protocol wordt gewerkt.
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