
 

 
 

Preventie - en 
handhavingsplan alcohol  

gemeente Maasdriel 
 
 

Bijlage bij Gezondheidsbeleid Maasdriel 2013 - 2016 
 

 

 

 

 



 2 

INHOUDSOPGAVE  
 
 
Inleiding ............................................................................................................................ 3 

1. Wettelijke kader........................................................................................................ 4 

2. Probleemanalyse ..................................................................................................... 5 

3. Beleidsfocus............................................................................................................. 7 

3.1 Uitgangspunten beleid ..................................................................................... 7 

3.2  Doelstellingen................................................................................................... 7  

3.3 Interventiestrategie........................................................................................... 8 

4.    Regelgeving .............................................................................................................. 9 

4.1 Voorwaarden stellen aan evenementen .......................................................... 9 

4.1 Beperken schenktijden paracommerciele horeca-inrichtingen ........................ 9 

5.    Preventie-activiteiten............................................................................................... 11 

5.1  Alcoholverstrekkers........................................................................................ 11 

5.2  Ouders / thuissituatie ..................................................................................... 12 

5.2  Scholen .......................................................................................................... 12  

5.3  Jongeren ........................................................................................................ 13 

5.1  Effectmeting en evaluatie............................................................................... 13 

6.    Handhavings-activiteiten ......................................................................................... 14 

5.1  Toezichtstrategie............................................................................................ 14 

5.2  Handhavingstrategie ...................................................................................... 15 

7.  Samenwerking .......................................................................................................... 17 

7.1  Samenwerking met externe partners ........................................................... 177 

7.2  Samenwerking binnen de gemeente ........................................................... 177 

Literatuurlijst ................................................................................................................... 18 

 
 
 



 3 

INLEIDING  

 
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. De nieuwe wet focust zich 
op het terugdringen van alcoholgebruik onder met name jongeren, het voorkomen van 
alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde en het reduceren van administratieve lasten. 
Het toezicht en de handhaving op de Drank- en Horecawet ligt sinds 2013 in handen van de 
gemeenten (de burgemeesters).  
Op 1 januari 2014 is nog een belangrijke wijziging doorgevoerd, namelijk het algehele alcoholverbod 
(zwak- en sterk alcoholische drank) voor jongeren onder 18 jaar.  
Met deze laatste wetswijziging is ook bepaald dat de gemeenteraad verplicht is om voor 1 juli 2014 
een integraal preventie- en handhavingsplan vast te stellen 
 
In de afgelopen jaren heeft Iriszorg diverse preventieactiviteiten uitgevoerd op scholen, bij 
sportverenigingen en evenementen.   
Met handhaving heeft de gemeente Maasdriel minder ervaring. 9 van de 10 gemeenten in de Regio 
Rivierenland hebben eind 2013 besloten voor een pilotjaar van één jaar (2014) het toezicht op de 
Drank- en Horecawet uit te laten voeren door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) van de 
AVRI. Medio 2014 wordt bekeken of de overeenkomst met de AVRI wordt voortgezet. De ervaringen 
met toezicht en handhaving in de komende anderhalf jaar worden gebruikt om vanuit de diverse 
beleidsterreinen opnieuw beleid en plannen te formuleren in aansluiting op de volgende regionale en 
lokale nota gezondheidsbeleid (welke in 2016 in werking moeten treden). 
 
Het voorliggende preventie- en handhavingsplan focust zich op het gemeentelijke terrein waar 
alcoholpreventie en handhaving van de Drank- en Horecawet 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 wordt na 
vaststelling door de raad als bijlage toegevoegd aan het Gezondheidsbeleid Maasdriel 2013 - 2016. 
 
Voor het schrijven van dit plan is gebruik gemaakt van het model Preventie- en handhavingsplan 2.0 
van het Timbosinstituut, het (concept) handhavingsplan van de regio Nijmegen en de reeds 
bestaande beleidsplannen van diverse gemeenten in Rivierenland.   
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1. WETTELIJK KADER  
 

De verplichting om vóór 1 juli 2014 een Preventie- en handhavingsplan op te stellen vloeit voort uit de 
Drank- en Horecawet.  

De Drank- en Horecawet schrijft het volgende voor: 

Artikel 43a 
1. De gemeenteraad stelt uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van dit artikel voor de eerste 

maal een preventie- en handhavingsplan alcohol vast. Vervolgens wordt dit plan elke vier jaar 
gelijktijdig met de vaststelling van de lokale nota gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, 
tweede lid, van de Wet Publieke Gezondheid, vastgesteld. Het plan kan tussentijds worden 
gewijzigd. 

2. Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, 
met name onder jongeren, en de handhaving van de wet. 

3. In het plan wordt in ieder geval aangegeven: 
a. wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; 
b. welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te 

voorkomen, al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma’s als bedoeld 
in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet Publieke Gezondheid; 

c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties 
in de door het plan bestreken periode worden ondernomen; 

d. welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te 
worden. 
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2. PROBLEEMANALYSE  
 
Het preventie- en handhavingsplan richt zich met name op jongeren.  
Sinds 1988 is onder Nederlandse jongeren het alcoholgebruik flink toegenomen. Jongeren gingen in 
de loop van de afgelopen decennia meer, vaker én op jongere leeftijd drinken. In 2003 waren 
Nederlandse jongeren zelfs koplopers in Europa, als het ging om bingedrinken, oftewel het op een 
avond meer dan vijf drankjes drinken (Hibell e.a., 2012). 
Alcoholgebruik kan ongunstig zijn voor de ontwikkeling van de hersenstructuren. Juist als hersendelen 
in ontwikkeling zijn, zijn ze erg kwetsbaar voor deze giftige stof. Als er in de puberjaren veel wordt 
gedronken, ontwikkelt het brein zich minder goed. Wordt er gekeken naar het brein van personen die 
erg veel hebben gedronken in hun puberteit, dan blijkt dat bepaalde functies bij hen minder goed 
ontwikkeld zijn. Pubers met alcoholproblemen scoren lager dan andere jongeren op taalvaardigheid, 
intelligentie, aandacht en ruimtelijk inzicht. Overmatig alcoholgebruik kan dus gevolgen hebben voor 
het brein, maar vergroot ook de kans op verkeersongevallen, letselschade, geweld (waaronder ook 
seksueel geweld) en onveilig vrijen. Vooral jongeren die veel drinken zijn vaker bij deze vormen van 
riskant gedrag betrokken. Als jongeren in hun puberjaren veel drinken, neemt de kans toe dat ze later 
problemen met hun drankgebruik krijgen. 
 
Afgelopen decennium heeft zowel de landelijke, regionale als lokale overheid sterk ingezet op het 
voorkomen van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar. In Rivierenland is van 2008 tot en met 
2011 het Alcoholmatigingsproject Jeugd ‘Niks mis met fris’ uitgevoerd. Als resultaat van dit project is 
het drankgebruik onder jonge pubers sterk afgenomen, vooral onder de jongste groep. Uit het 
onderzoek EMOVO 20111 bleek dat in vergelijking met het onderzoek in 2007 minder jongeren 
weleens alcohol hadden gedronken, minder jongeren recent alcohol hadden gedronken, minder 
jongeren een grote hoeveelheid op een avond hadden gedronken (bingedrinken) en minder jongeren 
al eens dronken of aangeschoten waren geweest.  

 
Figuur 1. Trend E-MOVO 2003, 2007, 2011 Jongeren < 16 jaar  en alcohol in regio Rivierenland. 

 
Ouders zijn minder tolerant geworden. In 2011 vonden zij het minder vaak goed dat hun kind alcohol 
gebruikt dan 8 jaar daarvoor. Tweederde van de jongeren heeft een afspraak met hun ouders over 
alcoholgebruik. Een kwart van de ouders koopt weleens alcohol voor hun kind. 

                                           

1
 EMOVO: elektronische monitor en voorlichting, een onderzoek naar gezondheid en leefstijl onder leerlingen van klas 2 & 4 

van het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door GGD Gelderland-Zuid 
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Onder jongeren van 16 jaar en ouder veranderde er echter weinig. Zij dronken nog bijna even vaak 
als 4 jaar daarvoor. 
 
Eén op de drie mannen in de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar valt onder de noemer ‘probleemdrinker’. 
Iemand wordt zo genoemd als ‘hij of zij problemen heeft door regelmatig of stevig drinken’. 
Regelmatig drinken is daarbij minstens 21 dagen per maand vier of meer glazen drank. Stevig drinken 
is minstens vier keer per maand zes of meer glazen drank. De problemen lopen uiteen van black-outs 
door drankgebruik tot alcoholongevallen, regelmatige dronkenschap/katers en problemen met 
vrienden en familie (Van Dijkck e.a. 2005).  
 
Als jongeren aan drank willen komen is dat relatief makkelijk in Nederland. Meer dan de helft van de 
verkooppunten (53%) leefde de oude leeftijdgrens van 16 jaar niet na in 2013 (Roodbeen, e.a., 2014).  
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Preventie 

Handhaving Regelgeving 

 

3. BELEIDSFOCUS 
 
3.1  Uitgangspunten beleid 
 
Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie. Er is immers sprake van een preventie én 
handhavingsplan. We richten ons op 3 beleidspijlers: preventie (educatie), regelgeving en 
handhaving. De persoon, zijn sociale omgeving, het aanbod van drank en het overheidsbeleid vormen 
samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Het meest succesvol zijn 
interventies die vooral de omgeving van de drinker beïnvloeden. In de omgeving van de jonge drinker 
spelen alcoholverstrekkers, scholen en ouders een belangrijke rol. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Beleidspijlers preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 

 
Doelgroep van dit preventie- en handhavingsplan zijn jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar. Het 
accent ligt nadrukkelijk op de groep onder de 18 jaar. Het toezicht op de naleving van de 
leeftijdsgrens voor alcoholverkoop wordt als een belangrijke prioriteit beschouwd binnen het 
preventie- en handhavingsbeleid. 
Voor 18 tot 24 jarigen gaat het vooral om het voorkomen van overmatig alcoholgebruik. Naast 
gezondheidsproblematiek is veiligheidsproblematiek een belangrijke motivatie om aandacht te 
besteden aan deze leeftijdsgroep.   
   
3.2 Doelstellingen  
 
In de periode 2013 - 2016 worden de volgende doelen nagestreefd:  

1. zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen en jongeren (12 tot 18 jaar) voor hun 18e jaar 
beginnen met drinken; 

2. zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar bingedrinken thuis of in het 
uitgaansleven;  

3. bevorderen van de naleving van de bepalingen in de Drank- en Horecawet door 
alcoholverkopers. 

 
Er zijn geen regionale cijfers beschikbaar van het alcoholgebruik onder 17-18 jarigen. Onder deze 
leeftijdsgroep is nog geen regionale monitor uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog geen cijfers bekend 
over de naleving van de Drank- en Horecawet door alcoholverstrekkers. Door het toezicht van de 
BOA's zal de komende periode (2014 - 2016) meer inzicht worden verkregen in het 
nalevingspercentage.   
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SMART-doelstellingen kunnen dan ook nog niet worden geformuleerd.  
In het komende Regionaal gezondheidsbeleid Rivierenland en het lokale gezondheidsbeleid (2016) 
zullen meer concrete doelen worden gesteld op het gebied van preventie en handhaving Drank- en 
Horecawet.   
 
3.3  Interventiestrategie 
Redui 
Gegevens over de kenmerken van het alcoholgebruik onder jongeren (frequentie, dronkenschap etc.) 
worden verkregen via de monitors van de GGD. Daarnaast zijn er informanten zoals politie, 
jongerenwerk, verslavingszorg en de BOA’s die vanuit de praktijk gegevens kunnen aanleveren ten 
behoeve van de lokale situatie. 
 
Tabel 1 geeft een overzicht van handhavings- en preventieactiviteiten die per omgeving ondernomen 
worden.  
 
De preventie- en handhavingsactiviteiten worden in de hoofdstukken 4, 5 en 6 nader toegelicht. 
 
Tabel 1: Activiteiten preventie, regelgeving en handhaving 

Omgeving Handhaving Regelgeving Preventie (educatie) 

Detailhandel -Toezicht op leeftijdsgrenzen 
 Drank- en Horecawet 

N.v.t.  N.v.t. (alleen landelijke 
acties)  

Horeca/ 
Evenementen 

-Toezicht op Drank- en  
  Horecawet met name op  
  leeftijdsgrenzen en  
  doorschenken 
- Toezicht op voorwaarden  
  ontheffing Drank- en  
  Horecawet (bij  
  evenementen) 

- Voorwaarden stellen  
  aan ontheffing artikel  
  35 Drank- en  
  Horecawet 

- Communicatie over  
  Drank- en Horecawet   
  en alcoholregels 

Thuis/ouders N.v.t.  N.v.t.  - Alcoholopvoeding 
- Communicatie over   
  Drank- en Horecawet   
  en alcoholregels 

Sport/ 
Jongerencentra 

-Toezicht op Drank- en  
  Horecawet met name op  
  leeftijdsgrenzen en  
  doorschenken 
- Toezicht op schenktijden 
 

- Schenktijden  
  beperken 

-Training barvrijwilligers 
- Communicatie over  
  Drank- en Horecawet-  
  en alcoholregels 

Scholen N.v.t. N.v.t. - Overleg scholen over      
  alcoholvoorlichting  
  aan ouders 
- Communicatie over  
  Drank- en Horecawet  
  en alcoholregels  

Openbare 
ruimte 

- Toezicht op aanwezigheid  
  alcohol op straat onder 18- 
  jarigen 

N.v.t. N.v.t. (alleen landelijke 
acties)  
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4. REGELGEVING 
 
De Drank- en Horecawet geeft gemeenten verschillende verordenende bevoegdheden. Regelgeving 
is geen verplichtend onderdeel van het gemeentelijke preventie- en handhavingsplan. Toch is het een 
onmisbare factor voor een integraal alcoholbeleid. Om die reden bevat dit hoofdstuk een aantal 
regelgevende activiteiten, zoals ook vastgesteld in afdeling 8A van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) 
 
Ter bevordering van alcoholmatiging is bekeken welke verordende bevoegdheden een expliciete 
meerwaarde hebben. Daarbij is gekozen voor de volgende maatregelen: 

- Voorwaarden stellen aan evenementen 
- Beperken schenktijden paracommerciële horeca-inrichtingen 
 

4.1  Voorwaarden stellen aan evenementen 
 
Voor het schenken van alcoholhoudende drank tijdens evenementen moet een ontheffing van de 
Drank- en Horecawet worden verleend (artikel 35). Op evenementen is het naleven van de 
leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop een nog grotere uitdaging. Door de schaalgrootte, tijdelijke 
personeelskrachten en het gebrek aan een structurele controlesystematiek is de naleving vaak slecht. 
De Drank- en Horecawet biedt gemeenten de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan het 
verlenen van een ontheffing van de Drank- en Horecawet. Van die mogelijkheid wordt gebruik 
gemaakt door een ‘alcoholmodule’ in de aanvraag van de ontheffing mee te nemen. Met de 
alcoholmodulen worden aanvragers verplicht om te omschrijven hoe ze op leeftijd (en zaken als 
dronkenschap) gaan controleren. Blijkt uit het toezicht en evaluatie van het evenement dat de 
alcoholmodule niet werkt in de praktijk, dan kan op basis van verondersteld gevaar voor de 
volksgezondheid en/of openbare orde en veiligheid worden overwogen om de ontheffing in de nabije 
toekomst niet nogmaals te verlenen.  
 
4.2 Beperken schenktijden paracommerciële horeca-in richtingen 
 
Sportkantines en de meeste dorpshuizen hebben een paracommerciële drank- en horecavergunning. 
Het vastleggen van schenktijden voor paracommerciële horeca-inrichtingen ter voorkoming van 
oneerlijke concurrentie met de commerciële horecabedrijven is een wettelijke verplichting voor 
gemeenten. Uit de memorie van toelichting bij de Drank- en Horecawet (Kamerstukken II 2008/09, 32 
022, nr. 3, blz. 10) blijkt dat de regering er vanuit gaat dat de gemeenten de belangrijke 
maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële rechtspersonen in acht zullen nemen 
en geen onnodige beperkingen opleggen daar waar de mededinging niet in het geding is. Concreet 
komt het erop neer dat de gemeentelijke uitwerking moet leiden tot regels die op z'n minst in enige 
mate bijdragen aan het voorkomen van oneerlijke mededinging. Per 1 januari 2014 is hiertoe afdeling 
8a in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) toegevoegd.  
Het beperken van schenktijden voorkomt niet alleen oneerlijke concurrentie. Ruime schenktijden leidt 
ook tot meer consumptie. Het is de vraag of het vanuit normatief oogpunt wenselijk is dat jongeren 
tijdens sport en spel van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat geconfronteerd worden met het 
alcoholgebruik van anderen.  
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In de APV is opgenomen dat uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekt mag worden beginnende 
één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen 
de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, maar niet 
buiten de in onderstaand schema opgenomen schenktijden: 
 
Tabel 2. Schenktijden sportkantines   

Maandag tot en met vrijdag 12.00 uur tot 23.00 uur 
 

Zaterdag  
 

12.00 uur tot 22.00 uur 
 

Zondag  11.00 uur tot 22.00 uur 
 
 
Tabel 3. Schenktijden paracommerciële dorpshuizen 
 
Zondag tot en met donderdag 12.00 uur tot 24.00 uur 

 
Vrijdag en zaterdag 
 

12.00 uur tot 01.00 uur  
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5. PREVENTIEACTIVITEITEN 
 
Preventieactiviteiten worden in Maasdriel uitgevoerd door Iriszorg en GGD Rivierenland.  
Kennis rondom alcohol en de gevolgen van alcoholmisbruik kan bijdragen aan meer draagvlak voor 
alcoholbeleid. 
De preventieactiviteiten zijn met name gericht zijn op de jongeren en de omgeving van de jongeren. 
Voor een belangrijk deel gaat het daarbij om de sociale en professionele omgeving van jongeren. 
Daarbij onderscheiden we drie doelgroepen die invloed kunnen hebben op het alcoholgebruik van 
jongeren:  

- alcoholverstrekkers 
- ouders / thuissituatie 
- scholen 

Daarnaast worden de jongeren rechtstreeks bereikt door Iriszorg, met name tijdens evenementen. 
 
Duidelijke communicatie over het handhavingsbeleid heeft twee belangrijke doelen: 

- vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor het handhavingsbeleid; 
- vergroting van de bekendheid van de geldende regels bij de alcoholverstrekker, hetgeen kan 

bijdragen aan een vergroting van de kans op ‘spontane naleving’ van die regels. 
 
5.1  Alcoholverstrekkers 
 
Met de term alcoholverstrekkers worden alle personen bedoeld die verantwoordelijk zijn voor een 
adequate naleving van de eerder genoemde bepalingen in de Drank- en Horecawet. Dat kunnen zijn 
horecaondernemers, barpersoneel, barvrijwilligers, portiers, caissières, filiaalmanagers etc. Van deze 
professionals wordt verwacht dat ze de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol kennen en 
naleven, evenals het verbod op doorschenken bij dronkenschap en het toelaten van personen in 
kennelijke staat van dronkenschap in de onderneming, vereniging of het evenement.  
 
Training 
Het is van belang dat een alcoholverstrekker zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en in 
staat is juist te handelen, ook wanneer er weerstand is bij de klant. Om alcoholverstrekkers hierin te 
bekwamen zijn trainingsprogramma’s ontwikkeld zoals Barcode voor barpersoneel, de IVA- (Instructie 
Verantwoord Alcoholgebruik) training voor barvrijwilligers en de Evenementen IVA.  
Uit onderzoek is gebleken dat training van barpersoneel vaak alleen effect heeft als die is gekoppeld 
aan een adequate handhavingstrategie (Babor, 2010). De BOA's van de AVRI worden dan ook bij 
zoveel mogelijk risicovolle evenementen ingezet.  
Iriszorg heeft in regio Rivierenland diverse IVA’s uitgevoerd en er lopen afspraken voor IVA-trainingen 
in Maasdriel. 
 
Nalevingscommunicatie 
Naleving van de wet kan naast individuele training worden beïnvloed door nalevingscommunicatie. 
Doel van nalevingscommunicatie is om een gedragsverandering te veroorzaken bij de doelgroep en 
om de subjectieve pakkans te vergroten.  
In de gemeente Maasdriel zijn de alcoholverstrekkers geïnformeerd over de regels, de argumenten 
voor deze regels en hebben ze informatie gekregen over de mogelijkheden voor training. Daarnaast is 
het belangrijk te communiceren over de controles, sancties, uitbreiding toezichtcapaciteit, e.d.  
 ‘Successen vieren’ draagt bij aan het vergroten van de ‘spontane naleving’. Positieve communicatie 
kan in de vorm van een interview met een ondernemer die de regels goed naleeft.  
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5.2  Ouders / thuissituatie 
 
Alcoholopvoeding 
Ouders onderschatten systematisch hoeveel hun kinderen drinken. Ze denken bovendien veelal dat 
het gedrag van hun puber volledig wordt bepaald door peers (lotgenoten in de omgeving, zoals bv. 
vrienden), terwijl zij wel degelijk ook zelf invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen (van 
der Vorst, 2006). De beperkte beschikbaarheid van alcohol in huis en het stellen van regels zijn 
geschikte instrumenten om alcoholgebruik tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders 
die geen duidelijke regels hebben afgesproken en geen leeftijdsgrens hebben gesteld voor het 
drinken van alcohol al op jongere leeftijd beginnen met drinken. Ze drinken bovendien vaker dan 
jongeren waarvan de ouders wel een leeftijdsgrens hebben gesteld. Naast het stellen van regels zijn 
andere beschermende factoren: een goede band tussen ouder en kind. Een slechte ouder-kind relatie 
en psychische problematiek of middelengebruik van de ouders zijn risicofactoren. 
 
Tijdens de uitvoering van het regionale project ‘Niks mis met fris’ is veel geïnvesteerd in de 
voorlichting aan ouders. Zowel via persoonlijke contacten van de jeugdgezondheidszorg als via het 
verspreiden van campagnefolders waarbij ouders gestimuleerd worden om in gesprek te gaan en 
afspraken te maken met hun kind over alcoholgebruik (en andere genotmiddelen). In overleg met 
Iriszorg worden onderdelen van ‘Niks mis met fris’ nog steeds uitgevoerd.  
 
De landelijke campagne ‘NIX18’ richt zich ook op de ouders, zowel via de landelijke spotjes als de 
campagnewebsite. 
 
5.3 Scholen 
 
De school is een belangrijke pedagogische omgeving 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, zo niet onmogelijk (Babor, 2010). Toch is het relevant dat 
jongeren geïnformeerd worden over de risico's van alcoholgebruik. Niet zozeer om gedrag te 
beïnvloeden, maar om het gebruik te de-normaliseren en daarmee aan draagvlak te werken voor 
effectievere gedragsmaatregelen als handhaving en specifieke regelgeving. Met name de informatie 
over wat alcohol met de hersenontwikkeling doet is bruikbaar hierbij. Dat geldt niet alleen voor 
jongeren, maar ook voor hun ouders. Scholen worden daarom aangemoedigd om activiteiten voor 
ouders rond dit thema te organiseren. In regio Rivierenland heeft de preventiemedewerker van 
Iriszorg contact met de meeste scholen voor voortgezet onderwijs over de implementatie van 
effectieve (les)methodes. Verder is Stichting Voorkom actief op christelijke (basis)scholen.  
Via het regionale project Gezonde School (regiocontract ‘Ik Kies Rivierenland Gezond’ 2012-2015) 
voeren medewerkers van de GGD adviesgesprekken met scholen over hun genotmiddelenbeleid. 
Een goed schoolprogramma biedt meer dan voorlichting en besteedt ook aandacht aan regels voor 
leerlingen en personeel met betrekking tot alcoholgebruik bij schoolfeesten, kampen, excursies en 
studiereizen.  
Gezien de nieuwe leeftijdsgrens mogen vrijwel alle  leerlingen in het voortgezet onderwijs geen 
alcohol in bezit hebben in openbare gelegenheden. Daarmee lijkt een alcoholvrij schoolbeleid de 
meest voor de hand liggende keuze. GGD Rivierenland bekijkt of scholen moeite hebben met de 
handhaving van de regels bij bijvoorbeeld feesten en of er behoefte is aan ondersteuning vanuit 
Iriszorg, Stichting Voorkom of van de BOA's van de AVRI. 
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5.4 Jongeren 
 
Hoewel in dit plan vooral aandacht is voor een aanpak waarbij jongeren via hun omgeving worden 
bereikt voor alcohol zijn er natuurlijk ook interventies waarbij jongeren rechtstreeks worden 
aangesproken. Jaarlijks gaan medewerkers van Iriszorg bij diverse tentfeesten en soosavonden in 
gesprek met jongeren over (hun) alcoholgebruik, de risico's hiervan en de alternatieven hiervoor.  
Jongeren worden ook bereikt via landelijke campagnes met bijbehorende website "NIX18".  
 
5.5 Effectmeting en evaluatie 
 
Het effect van de educatieve maatregelen uit dit plan wordt primair gemeten met de 
gezondheidsmonitor (EMOVO) van de GGD. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd.  
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6. HANDHAVINGS-ACTIVITEITEN 
 
Sinds 1 januari 2013 is de burgemeester verantwoordelijk voor de toezicht op- en handhaving van de 
Drank- en Horecawet. Door de decentralisatie van het toezicht op deze wet (van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeenten) worden gemeenten in staat gesteld beter in te 
spelen op de lokale situatie. De verwachting van het rijk is dat de gemeente de toezichtstaak 
efficiënter en effectiever kan uitvoeren, waardoor de frequentie van het toezicht naar verwachting zal 
worden verhoogd. Voor de landelijke toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit blijven alleen nog de landelijke taken over die niet te herleiden zijn tot een bepaalde 
gemeente, zoals het toezicht op de bepalingen rond alcoholreclame, op de verstrekkingen van 
Verklaringen Sociale Hygiëne en op de naleving van enkele specifieke regels rond alcoholverstrekking 
in het personenvervoer, op legerplaatsen en in taxfreeshops op luchthavens. 
 
Omdat het toezicht op de Drank- en Horecawet voor alle gemeenten een nieuwe taak is hebben de 
gemeenten van regio Rivierenland hun krachten gebundeld om kennis te delen en tijd en geld te 
besparen. De gemeenten uit regio Rivierenland hebben het toezicht gezamenlijk ondergebracht bij de 
AVRI. De gemeenten maken afzonderlijk concrete afspraken over de controles. De gemeenteraad 
heeft op 7 november 2013 in de begroting 2014 Maasdriel € 30.000 ter beschikking gesteld voor het 
toezicht op de Drank- en Horecawet. De AVRI maakt een tactische planning van de controles, waarbij 
gewaarborgd wordt dat het budget niet wordt overschreden.  
 
Van de burgemeesters wordt verlangd dat zij verdere prioriteiten moeten stellen in de inzet van 
toezicht binnen de beschikbare middelen en een beleid vastleggen over de wijze van handhaving. De 
burgemeester van Maasdriel heeft op 21 januari 2014 het uitvoeringsplan Handhavingsbeleid Drank- 
en Horecawet vastgesteld. In dit beleid is vastgelegd welke handhavings- en sanctiemaatregelen 
genomen worden bij overtredingen van de Drank- en Horecawet.  
 
Ter informatie wordt in dit hoofdstuk de hoofdlijnen van de toezichtstrategie omschreven en een 
overzicht van maatregelen die de burgemeester kan nemen bij overtredingen van de Drank- en 
Horecawet. Aangezien toezicht en handhaving een specifieke bevoegdheid is van de burgemeester is 
niet het hele Handhavingsbeleid Drank- en Horecawet in dit plan opgenomen.  
 
6.1  Toezichtstrategie 
 
Toezicht kan worden onderscheiden in actief en passief toezicht. Actief toezicht vindt planmatig plaats 
(routinematig of projectmatig). Passief toezicht vindt plaats naar aanleiding van klachten, meldingen, 
calamiteiten of verzoeken om handhaving. De aantallen controles op jaarbasis, verdeeld over de 
diverse vormen van toezicht zijn variabel. De burgemeester bepaalt maandelijks welke controles 
worden ingepland.  
 
Het toezicht richt zich op vier doelgroepen: de horeca, de paracommerciële horeca, de detailhandel 
en de jeugd. 
 
Controlebezoeken kunnen aangekondigd of onaangekondigd plaatsvinden.  
De controlefrequentie van het routinematige toezicht verschilt per inrichting. Inrichtingen met een 
hoger risico op overtredingen en nadelige gevolgen zullen in beginsel vaker worden gecontroleerd.   
De controles dienen volgens de volgende prioriteitenstelling te worden ingepland:  

1. Hotspots cafés: basiscontrole en leeftijdscontrole.  
2. Overige cafés: basiscontrole en leeftijdscontrole.  
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3. Paracommerciële horecabedrijven: basiscontrole en leeftijdscontrole.  
4. Supermarkten: controle op verkoop aan de kassa en jongeren buiten de winkel. 

 
Daarnaast wordt door het jaar heen gecontroleerd op een aantal risicovolle evenementen.  
De hotspots cafés zijn in overleg met de politie bepaald. Het betreft horeca-inrichtingen die veel 
jongeren trekken (< 18 jaar) of waar eerder overtredingen zijn geconstateerd door de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit. 
 
Vereiste hercontroles worden in overleg met de burgemeester ingepland. 
 
Bij het gezamenlijk handhavend optreden tussen gemeente en politie worden desgevraagd de 
relevante gegevens onderling uitgewisseld, indien en voor zover deze noodzakelijk zijn voor een 
adequaat bestuurs- en/of strafrechtelijk optreden. Voor persoonlijke en gevoelige gegevens geldt 
uiteraard een geheimhoudingplicht. Deze data worden vertrouwelijk behandeld.  
 
Toezicht van de BOA's houdt niet alleen strikt het opstellen van controleverslagen en boeterapporten 
in. In de opleiding tot BOA Drank- en Horecawet wordt ook aandacht besteedt aan de communicatie 
over de Drank- en Horecawet. De BOA's gaan graag met de alcoholverstrekkers en jongeren het 
gesprek aan over de alcoholregels.  
 
6.2  Handhavingstrategie 
 
Indien de BOA's van de AVRI overtredingen hebben geconstateerd maken zij daarvan een 
controleverslag of boeterapport op. De burgemeester heeft de volgende handhavings- en 
sanctiemiddelen tot zijn beschikking:  
• Bestuurlijke boete 

Op basis van artikel 44a van de Drank- en Horecawet is de burgemeester bevoegd om voor de 
daarin genoemde overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. Het opmaken van een 
bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet wordt gedaan door een door de 
burgemeester aangewezen toezichthouder (BOA). De bestuurlijke boete is onderdeel van de 
handhaving in het bestuursrecht. De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie. Dit betekent 
dat een aantal waarborgen, zoals de plicht tot het geven van cautie, geldt wanneer een 
bestuursorgaan voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen. De hoogte van de bestuurlijke 
boete is vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke boete Drank- en Horecawet. 

• Proces-verbaal 
De volgende artikelen uit de Drank- en Horecawet kunnen strafrechtelijk worden afgedaan: 
- artikel 20 lid 6 en 7 (aanwezigheid persoon onder invloed/dronkenschap of aldus dienst doen) 
- artikel 21 (alcohol verstrekken wanneer dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of  
  zedelijkheid zal leiden) en  
- artikel 45 (aanwezig hebben van alcohol door jongeren onder de 18 jaar op publieke plaatsen).  
Indien een overtreding wordt geconstateerd wordt een proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar 
Ministerie bepaalt de hoogte van de boete.  

• Intrekken drank- en horecavergunning  
De burgemeester kan een drank- en horecavergunning intrekken op grond van de in artikel 31 van 
de Drank- en Horecawet genoemde intrekkingsgronden. In enkele gevallen is de burgemeester 
verplicht de vergunning in te trekken (art 31, eerste lid). 

• Schorsen drank- en horecavergunning  
De drank- en horecavergunning kan geschorst worden voor maximaal 12 weken (artikel 32). 
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• Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop in de detailhandel  
Op basis van artikel 19a kan de burgemeester de verkoop van zwakalcoholhoudende drank 
stilleggen voor minimaal 1 week en maximaal 12 weken. Deze sanctie kan worden toegepast als 
artikel 20 (leeftijdsgrenzen) 3 keer wordt overtreden binnen een periode van 1 jaar (three-strikes-
out). 

• Toepassen last onder bestuursdwang 
Door het toepassen van een last onder bestuurdwang wordt door feitelijk handelen door of namens 
de gemeente de overtreding ongedaan gemaakt (artikel 125 van de Gemeentewet en afdeling 5.3 
van de Awb). Hieronder valt ook het sluiten en verzegelen van gebouwen en terreinen.  
De kosten van het toepassen van bestuursdwang kunnen worden verhaald op de overtreder. 
Artikel 19a (three strikes out maatregel) en artikel 44 (medewerking verlenen aan een 
toezichthouder) van de Drank- en Horecawet geven de burgemeester specifieke bevoegdheid tot 
het toepassen van bestuursdwang. 

• Opleggen last onder dwangsom  
Bij het opleggen van een last onder dwangsom moet onder dreiging van het invorderen van een 
geldbedrag de overtreding ongedaan worden gemaakt en/of voortduring en herhaling worden 
voorkomen. De last kan ook preventief worden opgelegd (afdeling 5.4 van de Awb en 
Gemeentewet art 125); 

• (Tijdelijke) sluiting van een horecagelegenheid 
Dit is een vorm van bestuursdwang op basis van artikel 174 van de Gemeentewet. Met dit 
instrument kan een illegale situatie daadwerkelijk worden beëindigd. 

• Verwijderen van of toegang ontzeggen bezoekers  
Dit middel kan worden gebruikt indien in strijd met de Drank- en Horecawet alcoholhoudende 
drank wordt verstrekt (artikel 36 van de Drank- en Horecawet). 

 
Uitgangspunt is bestuurlijke boete 
De burgemeester heeft als uitgangspunt voor het handhavingstraject gekozen voor de bestuurlijke 
boete daar waar mogelijk. De bestuurlijke boete is bij alle overtredingen van de Drank- en Horecawet 
in te zetten.  
Door te kiezen voor de bestuurlijke boete als handhavingsmiddel in plaats van een last onder 
dwangsom voelt de overtreder meteen het effect van zijn fout. De hoogte van de bestuurlijke boetes 
zijn vastgelegd in het landelijke Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet. 
Voordeel van een bestuurlijke boete is dat, anders dan bij bijvoorbeeld een last onder dwangsom, in 
beginsel geen hercontrole hoeft plaats te vinden. Een ander bijkomend voordeel is dat geen 
invorderingsbeschikking noodzakelijk is waartegen (opnieuw) rechtsmiddelen kunnen worden 
aangewend. Daarmee vergt een bestuurlijke boete naar verwachting minder capaciteit bij de 
bestuurlijke opvolging en uiteindelijk ook minder toezichtscapaciteit. Regionaal is de keuze voor de 
bestuurlijke boete overgelaten aan de afzonderlijke gemeente (burgemeester).  
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7. SAMENWERKING  
 
Het alcoholbeleid werkt het beste als alle beleidspijlers (handhaving, regelgeving en 
educatie/preventie) tegelijkertijd worden ingezet. Dit impliceert ook dat er bij de uitvoering meerdere 
partners en stakeholders betrokken zijn. Hieronder een beschrijving van de belangrijkste 
samenwerkingspartners en de organisatiestructuur. 
 
7.1  Samenwerking met externe partners 
 
Op een integraal dossier als het alcoholbeleid is samenwerking essentieel voor een goede uitvoering. 
De volgende partners van de gemeente zijn daarbij: 
 
Politie  Hotspots in kaart brengen, veiligheid tijdens inspecties, jongeren 

vragen naar ID en eventuele samenwerking met betrekking tot de 
aanpak van doortappen vanuit het Wetboek van Strafrecht en 
openbare dronkenschap (artikel 252 resp. 453). 
 

BOA's  Toezicht Drank- en Horecawet en communicatie over de Drank- 
en Horecawet 
 

Ondernemers/verenigingen  Nalevingsommunicatie, meedenken over systeemontwikkeling 
training personeel/vrijwilligers 
 

Scholen  Overleg over intern schoolbeleid (via de gemeente in kader van 
Lokale Educatieve Agenda) en over informatievoorziening richting 
ouders. 
 

Gezondheidsorganisaties  GGD Rivierenland en Iriszorg adviseren over de ontwikkeling van 
educatieve interventies en de uitvoering hiervan 
 

Jongerenwerkers  Bekend met vindplaatsen en mogelijke problemen van jongeren. 
Gaan met jongeren in gesprek. 

 
7.2  Samenwerking binnen de gemeente 
 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Preventie- en handhavingsplan ligt bij de burgemeester. 
Interne afstemming vindt plaats tussen de medewerker Openbare orde en Veiligheid, de medewerker 
volksgezondheid/jeugd en de vergunningverlener Drank- en Horecawet. 
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