Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 - 2017
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2014 is de Drank- en horecawet op een aantal punten
gewijzigd. Een van deze wijzigingen betreft het vaststellen van een preventie- en
handhavingsplan alcohol door de gemeenteraad. De gemeente Valkenswaard
heeft (recent) vastgestelde beleidsdocumenten en uitvoeringsprogramma’s op het
gebied van preventie- en handhaving. Omdat deze documenten goed
functioneren is er geen noodzaak deze te herzien en zal er in dit plan uitsluitend
naar verwezen worden.

Doelstellingen
Het primaire doel van de gewijzigde Drank- en Horecawet is het verminderen van
alcoholgebruik onder met name jongeren en alcohol gerelateerde verstoringen
van de openbare orde aanpakken (afname dronkenschap).
In het huidige beleid wordt sterk de nadruk gelegd op preventie-activiteiten, door
deze positieve benadering van de jongeren en de omgeving laten we de
verantwoordelijkheid met betrekking tot alcoholgebruik daar waar hij hoort en
denken we de handhavingsinzet tot een minimum te kunnen beperken.
In het “Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder” zijn de lokale doelstellingen
reeds opgenomen:
• Het opschuiven van de startleeftijd qua alcoholgebruik: introductie en
bestendiging van de norm: onder de 16* geen alcohol.
• Afname van dronkenschap in het gehele publieke domein: introductie en
sanctie van de norm: dronken jongeren op straat accepteren we niet
langer, evenmin als het schenken aan dronken jongeren natuurlijk onder
16 jaar, maar met name ook in de leeftijd van 16 tot 24 jaar.

Preventie strategie
Het “Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015”
geeft o.a. weer welke acties worden ondernomen om bovenstaande doelstellingen
te behalen. Het actieplan bestaat uit een zestal punten waarbij een
gecombineerde aanpak en onderlinge afstemming tussen partijen centraal staat:
1. Ouder/kind avond

Het doel van het project is tweeledig: leerlingen worden bewust gemaakt van de
risico’s van alcohol drinken, roken en het omgaan met groepsdruk. Op deze manier
wordt hun weerbaarheid vergroot.
Ouders worden geïnformeerd over alcohol- en drugsgebruik. Wat zijn de trends, wat
maakt genotsmiddelen interessant voor jongeren en hoe ga je als ouder het gesprek
met je kind aan over alcohol en andere middelen.
2. Voorlichting vierde klas

Jongeren door goede voorlichting bewust maken van de risico’s alcoholgebruik en
eventueel (soft)drugsgebruik.

* Sinds januari 2014 is de leeftijdsgrens verschoven van 16 naar 18 jaar.

3. Voorlichting en bewustwording ouders

De bewustwording van ouders rondom dit thema vergroten. Daarnaast wordt hun
een spiegel van hun eigen voorbeeldgedrag voorgehouden. Door de informatie die
zij ontvangen, hebben zij voldoende handvatten om het onderwerp thuis
bespreekbaar te maken. Mocht daarna extra ondersteuning nodig zijn, weten
ouders de weg te vinden naar de juiste informatiepunten.
4. ‘Uit met ouders’

Het doel van ‘Uit met ouders’ is om ouders van (toekomstig) uitgaande jeugd te
informeren over verschillende aspecten van uitgaan.
5. Bezoeken aan jeugdgevangenis

De algemene doelstelling van dit project is vooral gericht op preventie. Jongeren zijn
vaak nog niet volledig in staat om het verband tussen hun gedrag en de
consequenties daarvan te leggen. Om de bewustwording hierover te vergroten,
willen wij jongeren confronteren met de realiteit van dit gegeven.
Jongeren leren op deze manier de juiste keuze te maken en daarmee te voorkomen
dat zij zelf in een dergelijke situatie belanden. Daarnaast willen we het signaal
afgeven dat zij een beroep kunnen doen op hulp. Verder hopen we jongeren die al in
de problemen zitten te bereiken.
6. Media en informatie

Een breed publiek wordt geïnformeerd over de voorgenomen acties en zij weten de
bijbehorende informatie te vinden. Een bijkomend doel is het aanwakkeren van een
maatschappelijke discussie over alcohol- en drugsgebruik.
Met behulp van aanvullende informatie worden bijvoorbeeld ouders verder
geïnformeerd.

Handhavingsstrategie
Jaarlijks wordt door het college een uitvoeringsprogramma voor het team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma
zijn ook uren opgenomen voor het toezicht en de handhaving op de Drank- en
Horecawet. Sinds 2012 bestaat er een samenwerkingsverband met Stichting
Stadswacht Helmond (SSH). Bij deze organisatie zijn speciaal voor de Drank- en
Horecawet opgeleide Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA) werkzaam. De
BOA’s van SSH zullen uitvoering geven aan het toezicht en de handhaving van de
Drank- en Horecawet. Voor de uitvoering hiervan kan een aantal type controles
onderscheiden worden:
• Basiscontrole: met een basiscontrole wordt vastgesteld of de vergunning
nog op orde is en of de leidinggevende daadwerkelijk aanwezig is;
• Leeftijdgrens / dronkenschap inspectie: deze inspectie worden in
burgerkleding uitgevoerd en wordt nagegaan of regels met betrekking tot
leeftijdsgrenzen en dronkenschap worden nageleefd.
In het “Horecastappenplan 2013” wordt het handhavingsinstrumentarium verder
uiteen gezet. Naast het horecastappenplan wordt ook de handhavingsstrategie
“Zo handhaven we in Brabant” toegepast.

