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ONDERWERP
Vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Gemeenten zijn verplicht om op grond van artikel 43a van de Drank- en Horecawet een preventie
en handhavingsplan op te stellen. Hierin moet aan de orde komen wat de doelstellingen zijn van
het preventie- en handhavingsbeleid alcohol en welke resultaten behaald moeten worden.
PROBLEEMSTELLING
Het primaire doel van deze verandering in de Drank- en Horecawet is het verminderen van
alcoholgebruik onder jongeren en alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde
aanpakken.
De DHW geeft gemeenten nieuwe bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Het onderwerp
raakt diverse beleidsterreinen, zoals gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, alcohol(matigings)beleid,
handhavingsbeleid en openbare orde en veiligheid.
Per 2014 is er een wijziging van de Drank en Horecawet doorgevoerd. Een belangrijke wijziging is
de verhoging van de leeftijdsgrens voor het schenken aan en gebruiken door jongeren van alcohol
onder de 18 jaar. Een andere wijziging is dat gemeenten elke vier jaar een Preventie- en
Handhavingsplan moeten vaststellen, op termijn gelijktijdig met de Lokale nota gezondheidsbeleid.
Dit plan moet naast de hoofdzaken uit het beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik
onder vooral jongeren, ook beschrijven op welke manier er invulling wordt gegeven aan de
handhavingstaken die op grond van de Drank en Horecawet zijn verkregen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De gemeente Weert hecht grote waarde aan een goed alcoholmatigingsbeleid. Overmatig
alcoholgebruik kan leiden tot onder andere uitgaansgeweld, overlast, huiselijk geweld,
ziekteverzuim, hart- en vaatziekten en verkeersongelukken.
Met dit Preventie- en Handhavingsplan geven wij als gemeente richting aan de belangrijkste taak
die wij in de uitvoering van de Drank- en Horecawet hebben, namelijk in het tegen gaan van
overmatig alcoholgebruik, met name bij de jeugd. De wet neemt onze jeugd in bescherming tegen
de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid (schade aan de hersenen) en de
veiligheid (jongeren reageren heftiger op gebruik van alcohol).
Het thema alcoholmatiging vraagt om een integrale aanpak en is een doorlopend proces. Voor een
sluitend verhaal is het van belang om op verschillende gebieden interventies te plegen; preventie,
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regelgeving en handhaving. Om het beleid te laten slagen is aanpak en inzet op alle drie deze
terreinen noodzakelijk. Inzet op enkel één van de terreinen zal minder effectief zijn.
Interventies en acties 2015-2018
In het Preventie- en Handhavingsplan zijn diverse interventies en acties opgenomen. Ten aanzien
van preventie stellen we een communicatieagenda op. Wij investeren in gedragsbeïnvloeding en de
omgeving van de jongere. Om meer inzicht te krijgen in de verkoop van alcohol aan jongeren
onder de 18 jaar zetten we zogenaamde mystery guests in.
Wij gaan onderzoeken of door middel van subsidies onze alcoholmatigingsactiviteiten gesteund
kunnen worden. Verder wordt gestart met de uitvoering van de acties zoals benoemd in het
“Convenant Veilig en Gezellig Uitgaan Weert” (zie bijlage).
Bij overtredingen door verstrekkers van alcohol wordt de handhavingsprocedure gevolgd, zoals
omschreven in de Handhavingsnota. De te ondernemen stappen worden verder uitgewerkt in
beleidsregels (Alcohol Handhavingsstappenplan (zie bijlage)).
Omdat dit beleidsplan sterk inzet op preventie en bewustwording is het uitgangspunt dat de
ondernemer zich tot het uiterste inspant om een veilige omgeving voor zijn klanten te creëren en
verantwoordelijkheid neemt door geen gebruik te maken van acties als Happy Hours. Hierover
gaan wij in gesprek met de ondernemers. Ook gaan wij onderzoeken hoe en met welke middelen
wij alcoholverstrekkers die zich aan de regels houden positief kunnen “belonen”.
Na een inventarisatie zullen wij ons toezicht richten op excessen en hotspot, Zodat we gericht,
doelmatig en actief toezicht op de leeftijdsgrenzen organiseren. Deze controles laten we uitvoeren
door gekwalificeerde toezichthouders (BOA’s domein I/II).
Met het houden van een nalevingsonderzoek willen wij inzicht krijgen in de ingezette
interventiestrategie op de naleving van de leeftijdsgrens en het toelaten van en schenken aan
dronken klanten (alle klanten, ook boven de 18 jaar).
COMMUNICATIE
Het Preventie- en Handhavingsplan is tot stand gekomen in overleg met Koninklijke Horeca
Nederland, Bewoners Organisatie Binnenstad, Horeca-KVU overleg, politie, Vincent van Gogh
instituut en gemeente.
EVALUATIE
De komende periode doen we meer ervaring op met betrekking tot dit onderwerp. Uit gesprekken
met de verschillende doelgroepen verkrijgen we nieuwe inzichten. Als het nodig is gebruiken we
deze nieuwe inzichten tussentijds voor bijstelling van dit Preventie- en Handhavingsplan en de
daaraan verbonden toezichts- en handhavingstaken.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
Bedrijfsvoering
en inwoners
(BV-IW)

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.
Er zal een amendement worden ingediend m.b.t. onvoorziene kosten.
VOORSTEL COLLEGE

1. Besluiten om het Preventie- en Handhavingsplan 2015-2018 Drank- en Horecawet vast te
stellen;
2. De raad vragen in 2015 eenmalig een budget ad. € 10.000.00 beschikbaar te stellen voor de
invoering van het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018 ten laste van
'onvoorzien incidenteel 2015';
3. De structurele kosten vanaf 2016, verbonden aan de preventie- en handhavingsactiviteiten
nader bepalen en aan de raad aanbieden met een separaat voorstel in het kader van de proiriteiten
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dan wel de voorjaarsnota / keuzecatalogus of de compensatie te zoeken in het
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015;
gelet op het bepaalde in artikel 43a van de Drank en Horecawet;
besluit:
Vast stellen van het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018;
In dit kader in 2015 eenmalig een budget beschikbaar te stellen ad. € 10.000,00 voor de invoering
van het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018;
De structurele kosten vanaf 2016, verbonden aan de preventie- en handhavingsactiviteitennader
bepalen en aan de raad aanbieden met een separaat voorstel in het kader van de prioriteiten dan
wel de voorjaarsnota / keuzecatalogus of de compensatie te zoeken in het
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 april 2015.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

