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1.

Inleiding

In dit preventie en handhavingsplan geeft de gemeente Someren inzicht in de uitvoering van de
Drank- en Horecawet. De Drank- en Horecawet kent als een van de voornaamste doelen dat ze
onze jeugd beschermt tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid en
de veiligheid. En elk kind heeft het recht om op een gezonde en veilige manier op te groeien.
Gemeenten zijn sinds 2014 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet geworden.
Zowel op juridisch- , handhavings- en educatief vlak is de gemeente de regisseur van het
Nederlands alcoholbeleid. Het verplichte door de gemeenteraad vast te stellen preventie en
handhavingsplan, geregeld in artikel 43a van de Drank- en Horecawet, is in feite de wettelijke
bekrachtiging van dit gegeven.
Het plan focust zich op het gemeentelijke terrein waar preventie en handhaving samenkomen en
elkaar kunnen versterken. Het is geen uitvoeringsplan. Voor zowel het preventie als het
handhavingsdeel zullen bepaalde zaken in de praktijk nog verder moeten worden
geoperationaliseerd.
Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking tussen de afdelingen, die betrokkenheid hebben bij
dit werk en bestuurlijk zijn de portefeuillehouders belast met onderwijs, jeugdbeleid en
gezondheidszorg, sport en toezicht en handhaving betrokken geweest bij de voorbereiding.

2.

Probleemanalyse

Begin deze eeuw is gebleken dat er meer, vaker en op jongere leeftijd werd begonnen met
drinken. Afgelopen decennium werd sterk ingezet op het voorkomen van drinken door jongeren
onder de 16 jaar. Dit beleid heeft ertoe geleid dat de startleeftijd qua drinken en het drankgebruik
onder jongeren onder de 16 jaar is afgenomen. De ggd monitor 2011-2012 laat zien dat het
gebruik gedaald is onder jongeren dan 18 jaar.
Als jongeren in hun puberjaren veel drinken, neemt de kans toe dat ze later problemen met hun
drankgebruik kunnen krijgen. Een probleemdrinker heeft problemen door regelmatig of stevig
drinken. Regelmatig drinken is daarbij minstens 21 dagen per maand vier of meer glazen drank.
Stevig drinken is volgens het Trimbos instituut minstens vier keer per maand zes of meer glazen
drank, ook wel bekend als bingedrinken. De GGD hanteert bij de jeugdmonitor de volgende
definitie: “Heeft in afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken. De
gemeente Someren sluit aan bij de definitie van de GGD. De reden hiervoor is dat er op basis van
deze definitie monitoring plaats vindt, waardoor ontwikkelingen aan de hand van vergelijkbare
cijfers worden vastgelegd en gevolgd. De problemen lopen uiteen van black-outs door
drankgebruik tot alcoholongevallen, regelmatige dronkenschap en katers en mogelijk problemen
met vrienden en familie. De opnames op de alcoholpoli van jongeren zijn hierdoor de laatste jaren
ook toegenomen.
Algemeen wordt aangenomen dat alcoholgebruik ongunstig is voor de ontwikkeling van de
hersenstructuren. Uit onderzoek blijkt dat personen, die erg veel hebben gedronken in hun
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pubertijd, bepaalde functies minder goed ontwikkeld zijn. Pubers met alcoholproblemen scoren
lager dan andere jongeren op taalvaardigheid, intelligentie, aandacht en ruimtelijk inzicht.
Overmatig gebruik van alcohol kan gevolgen hebben voor het brein, vergroot de kans op
verkeersongevallen, kans op letselschade en mogelijk geweld. Jongeren die veel drinken kunnen
eerder betrokken zijn bij deze vormen van riskant gedrag.

3.

Beleid

3.1

Integraal jeugdbeleid

De gemeente Someren wil met het integraal jeugdbeleid optimale ontwikkelingskansen creëren
In een doorgaande ontwikkelingslijn, gericht op volwaardige deelname en bijdrage aan de
samenleving van alle Somerense jeugd tot 18 jaar en voor die jongvolwassenen van 18-23 jaar,
die nog extra steun nodig hebben.
Met het integraal jeugdbeleid wil de gemeente Someren bereiken dat Someren voor ouders en
jongeren een aantrekkelijk dorp is om op te groeien. Het is er veilig. De jongeren krijgen kansen
om hun talenten te ontwikkelen. De ouders worden op een passende manier ondersteund om hun
kinderen goed en plezierig op te voeden.

3.2

Uitgangspunten en onderbouwing

Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie. Er is immers sprake van een preventie- en
handhavingsplan. Dit impliceert dat meerdere afdelingen binnen de gemeente en dus ook meerdere
type maatregelen worden ingezet bij de aanpak van de alcoholproblematiek. De gemeente
Someren sluit aan bij het ontwikkelde preventiemodel. Het preventiemodel kent drie beleidspijlers,
te weten educatie, regelgeving en toezicht en handhaving. De pijlers staan deels op zichzelf maar
overlappen elkaar ook.
Alcoholgebruik is een resultaat voortkomend uit een combinatie van factoren. De persoon, zijn
sociale omgeving, het aanbod van drank en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat
uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Alcoholpreventie kan niet alleen gericht zijn op het
individu. Het meest succesvol is een aanpak die vooral de omgeving van de drinker beïnvloedt. In
dit plan staat de omgeving centraal.

3.3

Doelgroep

Doelgroep van dit preventie- en handhavingsbeleid zijn jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar.
Het accent ligt nadrukkelijk op de groep onder de 18 jaar. Bekend is dat het risico op de
gezondheidsschade het grootst is onder de 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar zijn fysiek nog niet
geheel volwassen en met name de hersenen zijn nog volop in ontwikkeling tot 23 jaar. Alcohol kan
deze ontwikkeling schaden. Met dit gegeven in het achterhoofd heeft de centrale overheid de
leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Het toezicht op de naleving
van deze leeftijdsgrens wordt als belangrijke prioriteit beschouwd binnen het gemeentelijk
preventie- en handhavingsbeleid.
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Voor 18-24 jarigen gaat het vooral om het voorkomen van overmatig alcoholgebruik. De
uitgaansavonden zijn hierbij een belangrijk risico moment. Naast de gezondheidsproblematiek is
vooral en met name de veiligheidsproblematiek een belangrijke motivatie om aandacht te besteden
aan deze leeftijdsgroep.

3.4

Doelstellingen van beleid.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Drank en Horecawet. Een gemeente
kan zo beter inspelen op de lokale situatie.
Artikel 43 van de Drank- en Horecawet schrijft voor dat de doelstellingen van het beleid duidelijk
moeten zijn. Op basis van de Drank- en Horecawet kunnen twee algemene hoofddoelstellingen
worden onderscheiden:
1. Afname alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18 jaar.
2. Afname dronkenschap.

3.5

Risicoanalyse

Jaarlijks maakt de gemeente een risicoanalyse op basis waarvan toezicht en
handhavingdoelstellingen kunnen worden aangescherpt en de focus kan worden verlegd. De
risicoanalyse geeft inzicht in de kenmerken, locaties en tijdstippen waar jongeren drinken en waar
hun alcoholgebruik voor problemen zorgt. Hiermee kunnen de inspanningen van de gemeente
gericht worden ingezet op plaatsen waar de meeste gezondheids- en vooral veiligheidswinst kan
worden behaald. Met de nu beoogde integrale aanpak kan de effectiviteit worden verhoogd omdat
enerzijds interventies vanuit het jeugdbeleid en lokaal gezondheidsbeleid en anderzijds toezicht en
handhaving bijdragen.
Door het jaarlijks karakter van deze analyse en de verwerking daarvan in het
handhavingsuitvoeringsprogramma, is het tevens een evaluatie instrument dat inzicht geeft in de
resultaten van het lokale beleid en biedt aanknopingspunten voor een volgend plan. De wetgever
heeft voorgeschreven dat het plan om de vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld.
Voor de jaarlijkse risicoanalyse zal gebruik worden gemaakt van gegevens die uit onderzoek,
klachten, meldingen, toezicht en handhaving volgen en van gegevens, die verzameld worden bij
informanten zoals politie, jongerenwerk. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de
trajecten “ Risicojongeren” ( crimineel gedrag vertonen) en “ Jongeren in beeld” (hangjongeren en
hangplekken).
De gegevens worden aangevuld met de gegevens uit eerdere onderzoeken en op basis van deze
informatie wordt een risicoanalyse opgesteld.
Mede ter voorbereiding van dit plan heeft het college van burgemeester en wethouders overleg
gevoerd met de sportverenigingen, die over een kantine beschikken, met jongerencentra, met
gemeenschapshuizen en met de horeca.
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Op basis van deze informatie komen wij tot de volgende analyse.
Locaties

Risico

Tijdstip

Detailhandel, zoals supermarkt

Verkoop aan jongeren onder

Vrijdagavond en

en slijterij

de 18 jaar

zaterdagmiddag

Horecabedrijven en

Verstrekken van alcohol aan

Weekend en bij activiteiten

jongerencentra

jongeren onder de 18 jaar en

anders dan de reguliere

het schenken van alcohol aan

exploitatie

personen, die in kennelijke
staat verkeren
Evenementen

Verstrekken van alcohol aan

Gedurende de duur van het

en gebruiken van alcohol door

evenement.

jongeren onder de 18 jaar, het
schenken van alcohol aan
personen, die in kennelijke
staat verkeren en het
verblijven in openbaar gebied.
Sportvereniging met kantine

Verstrekken van alcohol aan

Gedurende de openingstijd van

jongeren onder de 18 jaar en

de kantine met name op

het schenken van alcohol aan

zaterdag en zondag. (een uur

personen, die in kennelijke

na afloop van de wedstrijd)

staat verkeren
Openbare ruimte
Thuis

Alcoholgebruik op straat en

Avond en nacht met een

openbare dronkenschap

accent op het weekend.

Ontbreken van duidelijke

Geen afgebakend tijdstip

afspraken met betrekking tot
alcohol en uitgaan
Hokken en keten

Verstrekken van drank aan

Op vrijdag en zaterdagavond

jongeren onder de 18 en aan

en nacht.

personen, die in kennelijke
staat verkeren.
Van risicoanalyse naar interventiestrategie
De kern van interventiestrategie is gebaseerd op de beleidspijlers toezicht, handhaving,
regelgeving en educatie. De risicoanalyse bepaalt in welke mate op een specifiek aspect wordt
ingezet. De risicoanalyse is niet bedoeld om te bepalen welke acties worden ingezet maar waar,
wanneer en hoe de aanpak het beste kan worden ingezet. Op basis van de uitkomsten kan de
uitvoering worden bepaald. Omdat de alcoholproblematiek onderhevig is aan trends, wordt de
risicoanalyse periodiek uitgevoerd en meegenomen bij het jaarlijks
handhavingsuitvoeringsprogramma.
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Maatregelenmix.
Locaties

Handhaving

Regelgeving

Detailhandel

Toezicht leeftijd

Is geregeld.

Educatie

Three strikes out
Horeca en

Toezicht leeftijd

jongerencentra

Toezicht doorschenken

jongerencentra en

Handhavingstappenplan

gemeenschapshuizen

Evenementen

Toezicht leeftijd

Is geregeld.

Is geregeld.

Overleg met horeca,

Overleg met

Toezicht doorschenken

organisatie en

Toezicht openbare

eventueel na afloop

dronkenschap

evaluatie

Handhavingstappenplan
Sportvereniging met

Toezicht leeftijd

Is geregeld.

Overleg met

kantine

Toezicht doorschenken

sportverenigingen en

Handhavingstappenplan

interventies gericht op
leden en ouders.

Openbare ruimte

Toezicht openbare

Is geregeld.

dronkenschap
Thuis

Overleg binnen
Jongeren in beeld

Niet van toepassing.

Preventieve
interventies vanuit
jeugdbeleid en lokaal
gezondheidsbeleid.

Keten

Toezicht openbare
dronkenschap

Niet van toepassing.

Preventieve
interventies vanuit
jeugdbeleid en lokaal
gezondheidsbeleid.

Interventies worden afgestemd op basis van het jeugdbeleid en lokaal gezondheidsbeleid. Zo wordt
er regelmatig een “Uit met ouders” georganiseerd en staat Novadic-kentron bij ouderavonden met
een stand bij het voortgezet onderwijs.

4.

Handhavingsactiviteiten.

Met de gewijzigde Drank- en Horecawet is de gemeente toezichthouder geworden voor de gehele
wet. De burgemeester is aangewezen als bevoegd gezag voor de uitvoering. De overdracht van
deze taak van rijk naar de gemeente heeft de publieke en bestuurlijke belangstelling vergroot en
het lokaal neerleggen van het toezicht en de handhaving leidt tot een lokale en daarop afgestemde
programmatische aanpak.
Zoals eerder aangegeven ligt de gemeentelijke prioriteit in dit plan, zowel als het gaat om de
preventie als om handhaving, bij de problemen rondom alcoholverstrekking aan minderjarigen en
het voorkomen van dronkenschap bij jongeren.

6/6

Deze doelstellingen sluiten aan bij de volgende wettelijke bepalingen:
Leeftijdsgrens 18 jaar.
Artikel 20, lid 1 en 4 van de Drank en Horecawet. Het bedrijfsmatig of anders dan om niet
verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en het duidelijk zichtbaar aangeven van de leeftijdsgrens.
Artikel 20, lid 6 van de Drank- en Horecawet. Het verplicht aanduiden van de leeftijdsgrens.
Dronkenschap en Doorschenken.
Artikel 20, lid 7 van de Drank en Horecawet. Het verbod om personen in kennelijke staat van
dronkenschap toe te laten in een horecazaak of op een terras.
Artikel 252 Wetboek van Strafrecht. Verbod om aan dronken personen te schenken.
Artikel 453 Wetboek van Strafrecht. Verbod om zich in kennelijke staat van dronkenschap op de
openbare weg te begeven.
Deze programmatische aanpak bestaat uit de volgende fasen:
a. Inventariseren
b. Interventiestrategie vaststellen
c.

Uitvoeren van interventiestrategie

d. evaluatie
De aanpak richt zich vooral op de omgeving van de drinker en niet op de drinker zelf. De aanpak
gericht op de drinker zelf zal worden beperkt tot de jongeren die gerekend moeten worden tot de
groep risicojongeren met een gerede kans op dan wel het zich schuldig maken aan het plegen van
criminaliteit. Deze keuze is ingegeven vanwege het jonge aantal drinkers en de beperkte capaciteit.
De uitvoering en de bereikte resultaten zullen in het jaarverslag toezicht en handhaving worden
meegenomen.

5.

Regelgevende activiteiten

De Drank en Horecawet legt aan de gemeenten de verplichting op om een aantal onderwerpen bij
verordening te regelen. Dit betreft onder andere de paracommercie. In de vergadering van
december 2013 heeft de gemeenteraad de Algemene plaatselijke verordening vastgesteld. De
gemeente Someren voldoet hiermee aan de eisen met betrekking tot de regelgeving.
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6.

Educatieve / communicatieve aspecten.

Dit preventie en handhavingsplan kent twee doelgroepen: jongeren onder de 18 jaar en 18-25
jarigen.
Eerder is uitgelegd dat preventieve activiteiten het beste gericht kunnen zijn op de omgeving van
deze groepen. Voor een belangrijk deel gaat het daarbij om de sociale en professionele omgeving
van jongeren. Daarom staan omgevingsgerichte educatieve activiteiten centraal in dit hoofdstuk.
Daarbij onderscheiden we drie doelgroepen, die invloed hebben op het alcoholgebruik door
jongeren te weten alcoholverstrekkers, ouders en scholen.

6.1

Alcoholverstrekkers

Met de term alcoholverstrekkers worden alle personen bedoeld, die verantwoordelijk zijn voor een
adequate naleving van de genoemde bepalingen uit de Drank en Horecawet. Dat kunnen zijn
horecaondernemers, besturen van jongerencentra, besturen van gemeenschapshuizen, besturen
van sportverenigingen, barpersoneel, barvrijwilligers, filiaalmanagers etc. Van deze professionals
wordt verwacht dat ze de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol naleven, evenals het
verbod op doorschenken bij dronkenschap en toelaten van personen in kennelijke staat van
dronkenschap in hun zaak / ruimte. Belangrijk is dat de alcoholverstrekker zich bewust is van zijn
verantwoordelijkheid en in staat is juist te handelen ook wanneer er weerstand is bij de klant.
Met deze groep zijn meerdere overleggen gevoerd waarin de naleving aan de orde is geweest. In
deze overleggen is uitleg gegevens over de regels, de rol van de gemeente en is ingegaan op
hulpmiddelen om de regels na te kunnen leven. Bij de sportverenigingen met kantine en de
jongerencentra is de rol duidelijk en is de inschatting gemaakt dat de toepassing van de regels
uitvoerbaar is. Op de regelgeving en met name het ontbreken van een overgangsregeling voor de
jongeren van 16 en 17 jaar heeft de gemeente geen invloed en geen eigen beleidsvrijheid.
De horeca, althans zeker een deel daarvan vraagt van de gemeente om een actieve rol bij het
toezicht en handhaving vanwege concurrentiemotieven. Verder is vanuit deze groep gevraagd om
communicatie over de invulling van toezicht en handhaving, de wijze van toezicht en handhaving
en de frequentie waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tot nu toe als ook naar de
toekomst toe wordt van gemeentewege terughoudendheid betracht over het verstrekken van
inlichtingen hierover. Mocht communicatie hierover kunnen bijdragen aan het preventief nemen
van maatregelen om de pakkans terug te dringen dan zal de gemeente Someren, deze op basis
van voortschrijdend inzicht eventueel inzetten.

6.2

Onderwijs

De school en in mindere mate de vereniging zijn belangrijk pedagogische omgevingen voor
jongeren. Ook als het gaat om alcoholgebruik leren jongeren op school wat wel en niet verstandig
is. Gedragsverandering creëren via voorlichtingsprogramma’s blijkt lastig. Het vraagt een lange
adem. Er dient een cultuurverandering plaats te vinden, wat jaren duurt. Effecten worden pas op
langere termijn bereikt. Toch is het relevant dat jongeren geïnformeerd raken over de risico’s van
alcoholgebruik. Niet zozeer om gedrag te beïnvloeden, maar om het gebruik te de-normaliseren en
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daarmee aan draagvlak te werken voor effectieve gedragsmaatregelen als specifieke regelgeving
en de handhaving daarop. Scholen worden aangemoedigd om activiteiten rondom dit thema te
organiseren en zo mogelijk de ouders hierbij te betrekken. Het voortgezet onderwijs maakt deel uit
van de projectgroep Lokaal gezondheidsbeleid, waarbij preventie van en matiging van
alcoholgebruik een van de thema’s is. Scholen hebben ook aandacht voor het alcoholgebruik
tijdens schoolfeesten, kampen, excursies en studiereizen.

6.3

Ouders en thuissituaties

De beschikbaarheid van alcohol en het stellen van regels zijn geschikte instrumenten om
alcoholgebruik tegen te gaan. Verder kunnen ouders duidelijke afspraken maken over het uitgaan
door jongeren. Er zijn websites voor ondersteuning hierin. www.hoepakjijdataan.nl en
www.uwkindenenalcohol.nl zijn hiervan voorbeelden.

6.4

Publiekscommunicatie

In regionaal verband is de actie “Laat je niet flessen” opgezet. Deze aktie loopt door tot 1 januari
2015. Daarnaast heeft de overgang van de taken van rijk naar de gemeente bijgedragen aan een
lokale inbedding van het alcoholgebruik. Inmiddels wordt ervan uitgegaan dat algemeen bekend is
dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mogen gebruiken en dat voor 16 en 17 jarigen geen
overgangsregeling geldt. In de eerder genoemde projectgroep Lokaal gezondheidsbeleid wordt
voorlichting over alcohol zoveel mogelijk geïntegreerd in de integrale en vooral preventieve aanpak
gericht op het maken van gezonde leefstijlkeuzes.

7.

Uitvoering

7.1

Handhavingstappenplan

Op 1 januari 2013 is de Nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In december 2013 heeft
de gemeenteraad de Algemene plaatselijke verordening aangepast. De verhoging van de
leeftijdsgrens naar 18 jaar is op 1 januari 2014 in werking getreden. Dit heeft consequenties voor
het horecastappenplan van de gemeente Someren. Dit is inmiddels verouderd en zal aangepast
moeten worden. Dit plan zal binnenkort door de burgemeester worden vastgesteld en worden
gepubliceerd op de website van de gemeente Someren. (www.someren.nl)
In de nieuwe Drank en Horecawet is de burgemeester als bevoegd gezag aangewezen. Er zijn ook
een aantal nieuwe sancties opgenomen in de wet. Voortaan kan een vergunning in plaats van
ingetrokken ook geschorst worden en niet-vergunning plichtige detailhandelaren, die artikel 20, lid
1 overtreden door alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar, kan bij drie overtredingen
binnen een jaar het recht om alcohol te verkopen ontnomen worden. Verder wordt het bezitten van
alcohol door jongeren onder de 18 jaar strafbaar gesteld.
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7.2

Interne samenwerking

De regelgeving is ondergebracht bij de Afdeling Burger en Bestuur. De educatie is ondergebracht
bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Het toezicht en handhaving is ondergebracht bij de
afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Tussen de afdelingen wordt in
voorkomende gevallen overleg gevoerd over de aanpak van de alcoholproblematiek.

7.3

Externe samenwerking

Organisatie
Stichting Stadswacht Helmond
Politie

Meerdere instanties bij risicojongeren
Meerdere instanties bij hangjongeren
Meerdere instanties rondom preventie
interventies

7.4

Aard van de samenwerking
Ondersteunen gemeente bij de uitvoering van
het toezicht
Zorg dragen voor veiligheid tijdens inspecties
en eventuele samenwerking met betrekking tot
het schenken aan personen in kennelijke staat
en openbare dronkenschap.
Overleggen over de integrale en meest gerichte
aanpak naar de betreffende jongere.
Overleggen over de integrale en meest gerichte
aanpak van de groep jongeren.
Samenwerking in diverse werkvormen rondom
jeugdbeleid en lokaal gezondheidsbeleid.

Coördinatie

De uitvoering van het plan richt zich hoofdzakelijk op het toezicht en de handhaving met een
koppeling met het handhavingsprogramma en het jaarverslag. De uitvoering van de educatie
berust bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en maakt onderdeel uit van de beleidsplannen
Jeugd en Lokaal gezondheidsbeleid.
De coördinatie van de uitvoering van dit plan berust bij het team Toezicht en Handhaving van de
afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

7.5

Financiën

Uit het voorliggend plan blijkt dat op basis van een jaarlijkse risicoanalyse een inschatting gemaakt
wordt voor de uitvoering in het komend jaar. In de begroting, die in mei / juni wordt opgemaakt,
zal jaarlijks een budget worden geraamd voor de uitvoering van de Drank en Horecawet. De
preventie wordt meegenomen in het budget voor lokaal gezondheidsbeleid en jeugdbeleid. Een
eventuele bijstelling daarvan zal plaats hebben bij de 1e begrotingswijziging van het
daaropvolgende jaar.

7.6

Bestuurlijke verantwoordelijkheid.

De burgemeester is bestuurlijk verantwoordelijk. Deze heeft ook de portefeuille Toezicht en
Handhaving onder zich.
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