*19.02651*

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
Behandelend ambtenaar: I Kiers
Afdeling/cluster: /
Portefeuillehouder: J. Seton

Registratienummer: 19.02651

Onderwerp:
Alcoholpreventie- en handhavingsbeleid 2020-2024 ‘Ontnuchterend!’
Voorgestelde wijze van afdoening:

Beslispunten:
1. De gemeenteraad stelt het Alcoholpreventie- en handhavingsbeleid 2020-2024
‘Ontnuchterend!’ vast.

Inleiding
Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol is onderdeel van de Drank- en Horecawet
(hierna DHW). Dit plan is verplicht op basis van artikel 43A van de DHW. Het artikel is in
werking gegaan vanaf 1 januari 2015. Dit beleidsplan is het vervolg op het vorige
gemeentelijke Alcoholpreventie- en Handhavingsplan ‘Bezopen’. Een terugblik op dit
vorige plan staat beschreven in bijlage 4 van het Alcoholpreventie- en handhavingsplan
(bijlage: I).
Aan jongeren onder de achttien jaar mag sinds begin 2014 geen alcohol meer worden
verstrekt. De overheid wil met de leeftijdsgrens van achttien jaar, jongeren beschermen
tegen de schadelijke gevolgen van alcohol en hiermee de overlast die drinkende jongeren
veroorzaken terugdringen. Naast het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren,
richten we ons in dit plan ook op een preventieve aanpak op het gebied van het gebruik
van lachgasballonnen onder jongeren. Meer informatie over de schadelijke gevolgen van
alcohol en lachgas zijn uiteengezet in het theoretische kader in bijlage 1 van het
Alcoholpreventie- en handhavingsplan 2020-2024 (Bijlage: I).
Beoogd effect
Het beoogd effect bestaat uit twee preventieve onderdelen: Het realiseren van een
stijging van de gemiddelde leeftijd waarop jongeren onder de 18 in aanraking komen met
alcohol en het realiseren van een afname van het aantal ouders dat het goed vindt dat
hun kind onder de 18 jaar alcohol drinkt.
Om deze preventieve effecten te realiseren, wordt ook ingezet op handhavende
maatregelen: Het doel hiervan is een stijging realiseren van het aantal positieve
controles en het terugdringen van het aantal incomplete of onjuiste vergunningen bij
horecagelegenheden, detailhandelaren en paracommerciële organisaties.

Argumenten
1.1 Relatie met het collegeprogramma en het beleidsplan Sociaal Domein ‘Vanzölf
Soamen!’.
In het collegeprogramma ‘2018-2022: Vertrouwd, vernieuwend vooruit’ schrijft het
college dat de gemeente Borger-Odoorn zich inzet voor een gezonde levensstijl voor haar
inwoners en zich hierbij richt op een preventieve aanpak. Ook op het gebied van
alcoholpreventie- en handhaving ligt de focus op een preventieve aanpak, aangevuld met
controles en handhavende interventieacties.
Naast de preventieve uitgangspunten uit het collegeakkoord, is dit beleidsplan ook
geschreven volgens de doelstellingen uit het beleidsplan ‘Vanzölf Soamen’. In het
beleidsplan wordt alcoholmisbruik omschreven als onderdeel van sociale, psychische
en/of lichamelijke problemen. Alcoholmisbruik staat hiermee niet op zichzelf, daarom is
het belangrijk om de aanpak van het gezondheidsprobleem in samenhang te behandelen.
De sociale teams vervullen hier een belangrijke signalerende rol in.
1.2. Voortborduren op de uitkomsten van het evaluatierapport ‘Bezopen’.
In bijlage 4 van het alcoholpreventie- en handhavingsplan wordt nader ingegaan op de
evaluatie van het vorige plan ‘Bezopen’. De uitkomsten van de evaluatie laten zien dat
het intensiveren van voorlichting gericht op ouders en verzorgers een belangrijke
vervolgstap is voor de nieuwe beleidsperiode. Dit blijkt uit de evaluatie van zowel de
lokale activiteiten die tijdens de afgelopen beleidsperiode uitgevoerd zijn, als uit de
landelijke onderzoekscijfers.
De jongerenwerkers van Andes en de wijkagent gingen gedurende de periode preventief
op pad om de contacten te onderhouden, te signaleren en voorlichting te geven.
Daarnaast zijn er bij verschillende hotspots controles uitgevoerd. Hieruit blijkt dat
detailhandelaren de regels omtrent de 18+ grens goed naleven, bij paracommerciële
organisaties is dit nog niet altijd het geval. De komende 4 jaren blijft het college daarom
inzetten op het creëren van bewustwording en het uitvoeren van controles.
1.3 Integrale Werkwijze hanteren.
Dit voorstel voor het nieuwe Alcoholpreventie- en handhavingsplan is integraal
afgestemd met de betrokken actoren. Er zijn inventariserende gesprekken gevoerd met
de Gezondheidsbevorderingsadviseur (GGD), Het Sociaal Team, de jongerenwerker van
Andes, de beleidsmedewerker DHW, de beleidsmedewerker jeugd, de juridisch adviseur
en de wijkagent. Daarnaast is gesproken met de sportkantines, om hun ervaringen uit te
wisselen over het gevoerde beleid van de afgelopen periode.
Kanttekeningen
1.1 Op dit moment zijn er onvoldoende actuele onderzoekscijfers beschikbaar.
De cijfers uit de Gezondheidsonderzoek Jeugd 2019 (publicatie halverwege 2020),
worden gebruikt als nulpunt voor het beoogd resultaat. Omdat de cijfers op dit moment
nog ontbreken en de meest actuele cijfers uit 2013 dateren, kiest het college ervoor om
de beoogde resultaten in het huidige plan te formuleren zonder de procentuele
doelstellingen. Het plan wordt halverwege 2020 aangevuld met de procentuele
doelstellingen, op het moment dat de cijfers bekend zijn. Het is wettelijk toegestaan om
het Alcoholpreventie- en handhavingsplan tussentijds te wijzigen.
Financiën
Er is structureel €20.000,- per jaar gereserveerd voor de lokale uitvoering van het
Alcoholpreventie- en handhavingsplan. De kosten voor de lokale uitvoering bestaan uit

de preventieve- en de handhavende activiteiten. De uitvoering bestaat uit onderstaande
activiteiten:
1.
Inzet van mysteryguestshoppers.
2.
Inzet van BOA’s.
3.
Voorlichtingen van VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) op de scholen.
4.
Algemene Voorlichtingsinformatie
Communicatie
Voor dit beleidsplan wordt geen afzonderlijk communicatieplan opgesteld. Wel wordt
gebruik gemaakt van bestaande voorlichtingsinformatie van de campagnes NIX 18 en
IkPas!. Deze landelijke campagnes bieden voorlichting over de schadelijke gevolgen van
alcoholgebruik onder jongeren. Gerelateerde informatie en (voorlichtings-)activiteiten
worden geplaatst op de gemeentelijke website en in Week-In-Week-Uit.
Uitvoering
De uitvoering van het Alcoholpreventie- en handhavingsplan 2020-2024 ‘Ontnuchterend!’
is onderverdeeld in een preventief en een handhavend deel. De uitvoering van het plan
staat beschreven in hoofdstuk 3: Interventiestrategie (in Bijlage: I).
De uitvoering van dit beleidsplan wordt op een interactieve manier vormgegeven. Ter
aanvulling op dit beleidsplan wordt een uitvoeringsplan opgesteld in samenwerking met
de betrokken actoren zoals de GGD, VNN, de scholen, de wijkagent en de sportclubs.
Uitgangspunt hierbij is dat het uitvoeringsplan vóór 2020 gereed is.
We monitoren de voortgang van ons beleid door verschillende meetinstrumenten in te
zetten (Bijlage I: Hoofdstuk 2.3 Meetinstrumenten). Halverwege de beleidsperiode, in
2022, informeren wij uw raad middels een memo over de actuele stand van zaken en de
voortgang van de beleids- en uitvoeringsplannen.
Bijlagen
I.
Alcoholpreventie- en handhavingsplan Borger-Odoorn 2020-2024: ‘Ontnuchterend!’.
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