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Samenvatting
Per 1 januari 2013 trad de nieuwe Drank- en Horecawet ( DHW ) in werking. Vanaf 1 januari 2014 mag aan 
jongeren onder de 18 jaar geen drank meer worden verkocht. Zowel op juridisch, educatief als op het 
handhavingsvlak, zijn wij als gemeente de regisseur van het alcoholbeleid en stellen we een keer per vier 
jaar een plan vast om jongeren onder de 18 jaar te beschermen tegen de gevolgen van alcohol. 
Vooruitlopend op de nieuw te maken beleidskeuzes in het sociaal domein, werken we in dit Preventie en 
Handhavingsplan het vervolg van de aanpak van alcohol- en drugspreventie onder jongeren uit.

Voorgesteld besluit
Het Preventie en Handhavingsplan Alcohol, Drugs en Jeugd 2018 - 2021 vast te stellen.

Duurzaamheid
Het Preventie en Handhavingsplan Alcohol, Drugs en Jeugd is een preventief plan in het kader van de 
gezondheid en toekomst van onze jeugd. Het richt zich op langer en gezonder leven, in die zin is er sprake 
van duurzaamheid in de persoonlijke levensomstandigheden van inwoners.

Werkgelegenheid
Het plan heeft geen directe gevolgen voor werkgelegenheid, social return en het ondernemersklimaat.



2

Financiële consequenties I wijze van dekking
De noodzakelijke financiële middelen voor 2018, C 10.000 zijn binnen de begroting beschikbaar en vallen 
binnen programma 6 Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers. Vanaf 2019 vragen we voor de 
volledige realisatie van dit plan via de kadernota en de begroting 2019 om een extra structureel bedrag van 
C 12.500, -. Wij vragen dit geld bij de kadernota zodat het voor u mogelijk is om een integrale afweging te 
kunnen maken in relatie tot alle overige nieuwe beleidswensen voor het jaar 2019.

Bewustwording 1 beïnvloeding 
sociale norm

2018 2019 2020 2021

Extra uren inzet Handhaving e 5.000,- C 5.000,- e 5.000,-
Mysteryshoppers pool en 
nalevingsonderzoek

e 5.000,- C 5.000,- C 5000,- e 5.000,-

"Alcohol vrije puber' zending e 2.500,- C 2.500,- E 2.500,-
Preventie en communicatie e 5.000,- e 5.000,- e 5.000,- e 5.000,-
Dialoog met Sport en ouders e 5.000,- e 5.000,- e 5.000,-
Werkgroep uren voor Thema 's 
Koers, Omgeving, Samenleving

ntb ntb ntb ntb

Jaarlijks C 10.000,- C22.500,- e 22.500,- e 22.500,-

Doelenboom
Het Pen H plan is een integraal plan en heeft relatie met doelenboom van

Programma 2: 2.1 Het uitvoeren van toezichts- en handhavingstaken voor de taakvelden WABO, 
APV/bijzondere wetten en bestemmingsplannen en
Programma 6:1.1 Het versterken van (preventieve) algemene voorzieningen op het gebied van wonen, 
gezondheid, zorg, welzijn en gezinsfinanciën.

Eerdere raadsbesluiten
10 juli 2014: Plan van Aanpak Alcohol en Jeugd 2014 - 2016,10 juli 2014, 2014-044.

Reacties van derden I communicatie
Zie ook het kopje participatie

Participatie
Netwerkpartners als wijkagenten, scholen, jongerenwerk, GGD, Jellinek, Bureau HALT zijn bij de 
planvorming betrokken. Hen is om concrete input gevraagd via overleg en via de mail. Het plan richt zich 
op inbreng van sportclubs, scholen , ouders en jongeren.

Vervolgtraject
Na besluitvorming stellen we stellen we een integraal uitvoeringsplan op met onze netwerkpartners. 
Jaarlijks evalueren we de resultaten. In 2021 informeren wij u over de resultaten van dit plan.

Bijlage(n):
Preventie en Handhavingsplan alcohol,drugs en jeugd 2018 - 2021

Nadere informatie te verkrijgen bij
Marianne Dolman, beleidsmedewerker Samenleving Marianne.dolman@heuvelrug.nl
Beja Burema, Thema manager Samenleving: Beja.burema@heuvelrug.nl, beiden bereikbaar op: 0343 565600



3

Toelichting op gevraagde beslissing
Zowel op juridisch, educatief als op het handhavingsvlak, zijn wij als gemeente de regisseur van het 
alcoholbeleid en stellen we een keer per vier jaar een plan vast, om jongeren onder de 18 jaar te beschermen 
tegen de gevolgen van alcohol. Met dit Preventie en Handhavingsplan (PHP) geven we inzage in wat we 
hebben bereikt en geven we een vervolg aan het plan van 2014 - 2016. We formuleerden doelen en 
maatregelen voor de komende járen. Naast de aandacht voor alcohol krijgt de aanpak van drugsgebruik 
ook een plek in dit plan.

Alleen met een combinatie van (alcohol)preventie, regelgeving èn handhaving kunnen we gebruik van 
alcohol en drugs onder jongeren effectief tegengaan. Dit houdt dan ook in dat dit een integraal plan is, 
samengesteld door en met het netwerk, de GGD en met verschillende beleidsvelden binnen onze 
gemeentelijke organisatie. Daarnaast zetten we ook diverse maatregelen in bij de aanpak van alcohol- en 
drugsproblematiek.

Wat willen we bereiken met het plan 2018 — 2021 ?
We stellen tot doel dat het alcoholgebruik onder jongeren van 12 tot 18 jaar in 2022 verder is afgenomen in 
vergelijking met het gebruik in 2016. Gegevens hierover vindt u in het bijgevoegde plan.

Hoe willen we dat bereiken?
We gaan uit van een integrale aanpak, gebaseerd op de drie pijlers beleid en regelgeving, handhaving, en 
bewustwording &C beïnvloeding van de sociale norm. We gaan ook uit van een positieve aanpak. Niet 
waarschuwen voor gevaren, maar informatie over bevorderen van gezondheid.

Voor de uitwerking en toelichting van deze pijlers verwijzen wij naar het bijgevoegde plan.

Jaarlijks evalueren we de resultaten en stellen we een integraal uitvoeringsplan op.
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1 Inleiding

Dit Preventie- en Handhavingsplan (PHP) laat zien welke acties en maatregelen de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug onderneemt om drugs- en alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen en terug te dringen. 
In 2014 is met de vernieuwde Drank en Horeca Wet ( DHW) de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop 
aangepast van 16 naar 18 jaar en werd alcoholbezit in de openbare ruimte van jongeren onder de 18 jaar 
verboden. Ook nieuw in de DHW is dat gemeenten verplicht zijn in een preventie- en handhavingsplan 
aan te geven hoe ze ervoor zorgen dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar 
en op welke manier ze deze regel gaan handhaven (art. 43a DHW ).

In onze gemeente zijn wij al enkele járen bezig om met scholen, sportclubs, jongerenwerk, de jongeren 
en hun ouders bewust te maken van de risico's van alcohol. In dit Preventie en Handhavingsplan 
(PHP) geven we een vervolg aan het plan van 2014 - 2016. Op basis van recente onderzoekscijfers en 
ervaringen uit de praktijk zijn de doelen en maatregelen voor de komende járen geformuleerd. Naast 
de aandacht voor alcohol krijgt de aanpak van drugsgebruik ook een plek in dit plan.

Alleen met een combinatie van (alcohol)preventie, regelgeving èn handhaving kunnen we gebruik van 
alcohol en drugs onder jongeren effectief tegen gaan. Dit houdt dan ook in dat meerdere afdelingen 
binnen onze gemeente - en ook meerdere type maatregelen - worden ingezet bij de aanpak van 
alcohol- en drugsproblematiek. Dit Preventie- en Handhavingsplan kwam tot stand met inbreng van 
zowel preventie- als toezicht en handhavingscollega's van Utrechtse Heuvelrug, maar ook met inbreng 
van de sectoren onderwijs, vergunningen, openbare orde ér veiligheid. Daarnaast zijn ervaringen uit de 
praktijk gedeeld door jongerenwerk, jongeren zelf, (wijk) politie, onderwijs, bureau Halt en sportclubs.

In de nota Welzijn Vitale dorpen 2014 - 2017 en het integraal veiligheidsprogramma 2015 - 2018 vormt 
alcoholmatiging al een onderdeel van de leefstijlprojecten voor de jeugd. Vooruitlopend op de nieuw te 
maken beleidskeuzes in de sociaal domeinnota, werken we in dit PHP het vervolg van de aanpak van 
alcohol- en drugspreventie onder jongeren uit. Het plan is integraal, meetbaar en betrekt een breed 
scala aan gemeentelijke diensten waarbij alcohol en drugs en de preventie ervan onder jongeren, om de 
hoek komt kijken. Preventie van en voorlichting over middelengebruik verdienen, gezien de cijfers 
hierover in onze gemeente, onverkort onze aandacht.
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2 Probleem- en risicoanalyse

2.1 Feiten en cijfers over alcoholgebruik

In het kort zien we in de afgelopen periode de volgende trends:
De startleeftijd waarop jongeren gaan drinken is omhoog gegaan 

V Jongeren onder de 16 jaar zijn minder gaan drinken
^ Als jongeren drinken, drinken ze veel - bingedrinken ( 5 glazen of méér drinken ) blijft 

onverminderd hoog

In 2003 waren Nederlandse jongeren koplopers in Europa als het ging om bingedrinken (Hibell e.a., 
2004). Afgelopen decennium is sterk ingezet op het voorkomen van alcoholgebruik door jongeren 
onder de 16 jaar. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen en leidde tot een spectaculaire afname in 
drankgebruik onder jonge pubers (Verdunnen e.a., 2012). Na verhoging van de leeftijdsgrens in 2014 
neemt het alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar verder af. Het bingedrinken onder de 
jongeren die wèl alcohol drinken, blijft echter ongewijzigd hoog.

De landelijke trends zijn ook terug te zien in de Utrechtse Heuvelrug. Het percentage jongeren dat 
aangeeft de afgelopen vier weken alcohol te hebben gedronken, is aanzienlijk gedaald van 51 X in 2008, 
naar 41QZo in 2012 en naar 28aZo in 2016. Ook het percentage van het totaal aantal jongeren dat zegt 
regelmatig meer dan 5 drankjes per gelegenheid te drinken is afgenomen van 34aZo in 2008 naar 19aZo in 
2016.

Wat echter onverminderd hoog blijft en daarmee ook zorgelijk, is dat twee derde van de alcohol 
drinkende jongeren aangeeft de afgelopen maand 5 drankjes of meer per gelegenheid te hebben 
gedronken. Daarnaast zegt 15X van de jongeren de afgelopen vier weken dronken of aangeschoten 
geweest te zijn. Hoewel dit percentage licht gedaald is, is dit nog steeds een hoog percentage gezien de 
leeftijd (13- en 17-jarigen) van de jongeren.

Tabel 1. Alcoholgebruik leerlingen Voortgezet Onderwijs in Utrechtse Heuvelrug
2008 2012 2016 Streefcijfer

2016
Alcoholgebruik afgelopen 4 weken 517o 410Zo 287o 31X
Afgelopen 4 weken 5 glazen of meer gedronken bij één 
gelegenheid (“/o totale populatie)

347o 280Zo 190Zo 180Zo

Afgelopen 4 weken 5 glazen of meer gedronken bij één 
gelegenheid (“/o van de drinkers)

637» 640Zo 66X

Ouders keuren alcoholgebruik niet af (7o van de drinkers) 560Zo 47X 460Zo
Ooit dronken of aangeschoten geweest 38To 357o 26X
Afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten 1907o 17X 15X

Bron: Schoolkracht, klas 2 en 4 Voortgezet Onderwijs, 13- en 17-jarigen
Noot: Alcoholgebruik afgelopen 4 weken, 13-17 jarigen (klas 2 en 4): Vraagstelling in 2016 gewijzigd, betreft heel glas of meer
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Het percentage ouders dat alcoholgebruik van hun kind(eren) niet afkeurt is sinds 2008 gedaald van 
56To naar 46To. Dit geeft wel aan dat het gebruik van alcohol sociaal en economisch diep in onze 
samenleving is geworteld. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat leerlingen minder vaak 
alcohol drinken als ouders hier duidelijke regels over stellen. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren 
dat leerlingen van het VMBO-b echter minder vaak duidelijke ouderlijke regels op het gebied van 
alcohol rapporteren dan leerlingen van andere schoolniveaus.

2.2 Risico's van alcoholgebruik door jongeren

Te veel en te vaak alcohol drinken is een risicofactor voor ongeveer 60 verschillende ziekten waaronder 
kanker, hart- en vaatziekten, long- en leverziekten (WHO, 2011). Als jongeren in hun puberjaren veel 
drinken, neemt de kans toe dat ze later problemen met hun drankgebruik krijgen. De laatste járen is er 
meer aandacht gekomen voor de gevolgen van alcohol voor de ontwikkeling van het puberbrein. De 
hersenen ontwikkelen zich tot gemiddeld het 24e jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan 
van invloed zijn op het karakter en gedrag van jongeren. Daarnaast lopen jongeren meer risico's op 
alcoholvergiftigingen, (verkeers)ongevallen, onveilig seksueel gedrag, zijn ze onder invloed van alcohol 
vaker betrokken bij vandalisme en uitgaansagressie. Jongeren die vroeg beginnen met drinken 
presteren over het algemeen slechter op school en verzuimen vaker. Kortom, alcohol is een riskante stof 
voor jongeren in ontwikkeling.

2.3 Drugs

De meeste jongeren die drugs gebruiken, gebruiken het middel maar één of een paar keer. Een kleine 
groep blijft vaker gebruiken. Het belangrijkste gezondheidsrisico van drugsgebruik is een afname van 
het reactie- en concentratievermogen en verslechtering van het korte termijngeheugen. Dit kan 
negatieve effecten hebben op school- en werkprestaties of in het verkeer.

In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel jongeren ooit hasj of hard drugs hebben gebruikt en 
hoeveel jongeren de afgelopen 4 weken hasj hebben gebruikt. Onder hard drugs wordt verstaan XTC, 
Amfetamine, Heroine, Cocaïne en Hallucinogenen (o.a. paddo's).

Tabel 2. Drugsgebruik leerlingen Voortgezet Onderwijs Utrechtse Heuvelrug
2008 2012 2016

Ooit hasj of wiet gebruikt 18To 9 To llTo
Afgelopen 4 weken hasj of wiet gebruikt 8X 3 To 5To
Ooit harddrugs gebruikt 3To 2To 6To

Bron: Schoolkracht, klas 2 en 4 Voortgezet Onderwijs, 13- en 17-jarigen

In 2016 heeft de GGD regio Utrecht aanvullend onderzoek gedaan naar het drugsgebruik onder 
jongeren in de gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Utrechtse 
Heuvelrug. Hierbij is gebruik gemaakt van data van de Schoolkrachtmonitor, verslavingsstatistieken 
van LADIS (2014) en interviews met sleutelfiguren.

Enkele conclusies uit het onderzoek zijn dat drugsgebruik zich vooral afspeelt onder uitgaande 
jongeren. Ook jongeren met een lage sociaaleconomische status of een onvolledig gezin gebruiken
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vaker drugs. Onderwijsniveau en etniciteit lijkt niet van invloed te zijn op het gebruik van drugs Wat 
wel een rol speelt is de houding van vrienden ten opzichte van drugs. Volgens de in het onderzoek 
geïnterviewde sleutelpersonen is groepsdruk een belangrijke factor en komen jongeren met weinig 
probleemoplossend vermogen en een zwakker sociaal netwerk vaker in de problemen met hun 
drugsgebruik. Een drug die, naast cannabis, door veel geïnterviewde sleutelpersonen wordt genoemd 
is cocaïne. Deze drug is niet terug te zien in de cijfers, maar wordt mogelijk gebruikt door de wat 
oudere jongere (18-plus), deze zitten niet in de Schoolkrachtmonitor (12-17jr.).

Mijn vader blowt 
dagelijks, ik soms ook, 
kan toch geen kwaad?

2.4 Naleving leeftijdsgrenzen bij verstrekken van alcohol

Uit landelijk onderzoek in 2016 (Kruize et al., 2016) blijkt dat de leeftijdsgrenzen gemiddeld door 380lo 
van de verstrekkers wordt nageleefd. Vooral de ketensupermarkten en slijterijen doen het hierbij goed; 
ruim 600Zo van hen hanteert de leeftijdsgrenzen zoals het moet. Echter, bij cafetaria's, 
horecagelegenheden en sportkantines (17Jo) is er nog veel winst te behalen wat betreft het naleven van 
de leeftijdsgrenzen. Bij deze alcoholverkopers hanteert slechts 29X (cafetaria's), 2Ĩ0A, (horeca) en 177o 

(sportkantines) de leeftijdsgrenzen op een correcte wijze. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat het vragen 
naar het identiteitsbewijs van de aspirant koper een belangrijk instrument is in de naleving van de 
leeftijdsgrenzen. (Kruize et al., 2016)

In Utrechtse Heuvelrug kwam bij een steekproefsgewijze toetsing van de naleving, in het kader van de 
themaweek 'Nix zonder ID' in september 2017, het beeld naar voren dat ook in gemeente Utrechtse 
Heuvelrug vooral de ketensupermarkten naleving van de leeftijdsgrenzen goed op orde hebben. Bij 
cafetaria's daarentegen werd er in het algemeen niet naar ID's gevraagd van jongeren die niet 
onmiskenbaar ouder dan 18 zijn. Het idee is dat de landelijke cijfers ook toepasbaar zijn op gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. Er zijn echter geen lokale cijfers beschikbaar over de naleving van de 
leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers in gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Voor 15 euro koop ik 
50 gaspatronen bij de 
Blokker Da's 10 
seconden lol!
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2.5 Ervaringen uit de praktijk

Uit interviews met lokale partners in de gemeente, zoals het jongerenwerk, de politie, de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren (BOA's) en collega's binnen de gemeente, komen de volgende zaken naar 
voren:
Alcoholgebruik jongeren

> Jongeren onder de 18 jaar drinken tegenwoordig vooral thuis.
^ Vóór het uitgaan wordt er thuis ingedronken, vaak met sterke drank.
> Er komt geen verontrustend beeld naar voren dat jongeren veel op straat drinken.
> Jongeren onder 18 krijgen alcohol van oudere vrienden, of een oudere broer/zus. Ook ouders 

kopen alcohol in, bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeestje.
V Binge drinken lijkt voornamelijk te gebeuren bij evenementen en feesten.

Ouders en gedrag
> Ouders zijn zich vaak niet bewust van de risico's van alcoholgebruik door jongeren en lang niet 

altijd achter de leeftijdsgrens van 18 jaar staan. Politie geeft aan dat als ze ouders hun kind op 
laten halen als ze dronken uit een horecagelegenheid komen, ze merken dat ouders niet 
helemaal begrijpen waar men zich druk over maakt 'dronken worden hoort erbij'.

V De norm 'zonder alcohol geen gezellig feestje' is heel geaccepteerd.
> Bij een evenement als bloemencorso geven volwassen alcohol aan jongen onder de 18 jaar 

Sport en alcohol
V Bij de sportverenigingen wordt er op gelet dat 18-minners geen alcohol kopen.
V Eén specifieke vereniging geeft aan gestopt te zijn met de inkoop van blikjes bier, omdat de 

indruk bestaat dat dit makkelijker aan jongeren wordt verkocht. Sportverenigingen hanteren 
schenktijden, schenken vaak vanaf 13.00 uur.

Drugsgebruik
In een dorp speelt alcohol en drugsgebruik vaak af achter de voordeur. Daarnaast is er een 
signaal dat er drugsproblematiek speelt bij een sportclub. Opvallend: dorpscultuur gesloten.

Vergunningen
y Gemeente krijgt soms ontheffingsaanvraag voor het verstrekken van alcohol (art.35 DHW) voor 

een eindfeest op een basisschool.
De uitwerking van evenementenbeleid op gebied van ontheffingen geeft onduidelijkheid in de 
uitvoering. Er is geen zicht op wie aanspreekbaar is op gebied van alcoholgebruik en verkoop.

Bureau Halt
^ De verwijzing voor een taakstraf naar aanleiding van alcohol/ drugs voor Bureau Halt zijn 

minimaal voor onze gemeente: aldus Bureau Halt.

Stronken is blowen en drinken 
tegelijk en dan helemaal 'out' 
gaan. Ik ben 15, dat heb ik 2 
keer gehad. Mijn moeder weet 
dat niet.



3 Wat is er de afgelopen járen gedaan?

3.1 Wat hebben we tot nu toe gedaan ?

Het PHP plan 2014 -2016 gaf acties en voornemens aan op gebied van preventie, communicatie en 
handhaving. Het merendeel hiervan is opgezet en uitgevoerd. We sluiten aan bij landelijke acties en in 
de regio neemt de GGD veelvuldig uitvoeringstaken op zich. In 2014 bespraken we het plan integraal 
met collega's van Veiligheid en Vergunningen, met wijkagenten, jongerenwerk, GGD en Victas. We 
zochten meer contact met bijvoorbeeld Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond om zo optimaal 
gebruik te maken van ons netwerk. We creëerden een andere "ingang" bij o.a. sportclubs en 
basisscholen. Met ( voorheen ) Welnuh werken we meer naar de vraag en behoefte vanuit dorpen.

Communicatie en Onderwijs

-

» In 2013 zijn ouders en kinderen per brief geïnformeerd over de nieuwe 
regelgeving. Horeca en sportverenigingen kregen ook een brief.

« Sinds 2016 sluiten we aan bij de landelijke NIX 18 week. We hebben 
posters verspreid en sportclubs aangeschreven. De NIX 18 week heeft als 
doel de sociale norm "niet drinken en roken tot je 18e" te versterken. Boa’s 
besteden in die week extra aandacht aan naleving. In 2017 deelden we 
complimentenkaarten uit.

« Jongerenwerkers geven actief voorlichting over de gevaren van alcohol 
en drugs, dit is verwerkt in de beleidsopdracht jongerenwerk.

« In het voortgezet onderwijs werd voorlichting gegeven door GGD en 
Jellinek (voorheen Victas).

» We organiseerden verschillende alcoholprojecten en dialogen voor 
basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Via lessen, theater en 
ouderavond gaan ouders de dialoog aan omtrent alcoholgebruik.

» Op uitvoeringsniveau zijn intern, binnen onze gemeente, verbindingen 
gelegd. Thema 's als communicatie, Samenleving, Omgeving en Koers 
werken waar het kan,samen.
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Dorpsgerichte aanpak

» Het voornemen was om op overlast locaties in te zetten op het betrekken 
van ouders en buurtgenoten. Dit is grotendeels gelukt in één dorp. Inwoners 
zijn actief betrokken bij een preventief plan "Gebruik elkaar" gericht op 
basisscholen, ouders van middelbare scholieren en dropout jongeren.

» In 2016 is extra ingezet op Leersum. Op verzoek organiseerden we een 
ouderavond over alcoholgebruik onder scholieren op vakcollege 
Maarsbergen.

» De wijkagenten, BOA's DHW en jongerenwerkers weten elkaar te vinden in 
ieder dorp.

« Jongerenwerkers werken ofwel in een dorpsteam of hebben directe 
contacten met het dorpsteam. Hierdoor ontstaan korte lijnen.

Voorbeeldfunctie gemeentelijke organisatie

WW

» De voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie geven we vorm door 
tijdens bijeenkomsten met externen geen alcohol te schenken. Na 
raadsbijeenkomsten en conferenties gebeurt dat nog wel. De norm om geen 
alcohol te nuttigen bij deze gelegenheden wordt vooralsnog niet actief door 
ons uitgedragen.
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3.2 Handhaving: wat is er gedaan?

In 2013 werd een Buitengewoon Opsporingsambtenaar Drank- en Horecawet (DHW) aangesteld. 
Inmiddels hebben we daarnaast ook twee BOA's DHW in opleiding. De BOA's worden naast hun 
toezicht taken in het kader van de DHW ook ingezet voor andere taken op het terrein van toezicht en 
handhaving. De BOA's spelen een belangrijke tol in de communicatie en signalering naar horeca en 
evenementen. Inmiddels is er een convenant afgesloten met 11 gemeenten en bestaat er een BOA pool. 
Om gerichter te kunnen handhaven en ook te kunnen monitoren op dit onderwerp, is meer menskracht 
nodig.

f \

Handhaving

* Diverse controles zijn uitgevoerd op evenementen, bij para commerciële 
instellingen (bijv. sportclubs) en naar aanleiding van binnengekomen klachten en 
handhavingsverzoeken.

* Constatering van 280 overtredingen op het gebied van alcohol. Hierop zijn 
diverse interventies ondernomen, met name in de informele sfeer (aanspreken). 
Daarnaast zijn er ook handhavingsinstrumenten aangekondigd c.q. ingezet.

» Vanaf 2016 is er een overzicht van ingezette interventies. Het betreft interventies 
op 23 overtredingen, begaan door 12 ondernemers I rechtspersonen, in het kader 
waarvan een vooraankondiging dwangsom verstuurd is. Mondelinge 
interventies zijn niet geregistreerd.

» Interventies vonden vooral plaats voor alcoholverkoop voor nuttiging elders 
(bijvoorbeeld wijnverkoop op een braderie) en overtreding van artikel 35 DHW 
ontheffingen (alcohol schenken op evenementen).

» Overtredingen van ernstiger aard waarop interventies zijn ingezet zijn het
schenken aan minderjarigen en het doorschenken aan beschonken personen. Het 
betreft hier één specifieke ondernemer, aan wie een dwangsom is opgelegd om 
hem tot naleving van de Drank- en Horecawet te dwingen.
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4 Wat willen we bereiken?

4.1 Doelstelling

Het alcoholgebruik onder jongeren van 12 tot 18 jaar is in 2022 verder afgenomen in 
vergelijking met het gebruik in 2016.

Subdoelstellingen:

> Het percentage jongeren onder de 18 jaar dat aangeeft de afgelopen maand gedronken te 
hebben is in gedaald van 28aZo in 2016 naar 157o in 2022.

> Onder de jongeren die alcohol drinken is het binge drinken afgenomen, van 667o in 2016 
naar 50‘)ó in 2022.
In 2022 is het aantal ouders dat achter de norm staat 'geen alcohol onder de 18 jaar' verder 
toegenomen. Het percentage ouders dat alcoholgebruik van hun kind niet afkeurt is 
gedaald van A67o in 2016 naar 307o in 2022.

> Er is inzicht in naleving van de leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers door middel van 
monitoring.

> De naleving van de leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers is in 2022 verbeterd ten 
opzichte van 2018.

ï* Het aantal jongeren dat drugs gebruikt is niet toegenomen in 2022.

4.2 Hoe willen we dat bereiken?

4.2.1 Uitgangspunten

^ Integrale aanpak
We gaan uit van een integrale aanpak, die gebaseerd is op de drie pijlers beleid en 
regelgeving, handhaving en bewustwording ik beïnvloeding van de sociale norm 
(Model Reynolds).

handhaving
en

bewustwor
ding

beïnvloeding 
van de 

sociale norm

beleid en 
regelgeving
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In het beleid en de regelgeving stellen we de grenzen vast, met de inzet van handhaving 
bewaken we deze grenzen en met bewustwording &C. beïnvloeden van de sociale norm 
willen we zorgen dat de grenzen die we stellen ook maatschappelijk geaccepteerd en 
gedragen worden. Op al deze fronten gaan we aan de slag. Dit betekent ook dat er inzet 
nodig is van verschillende partijen, binnen èn buiten de gemeentelijke organisatie. 
Samenwerking is nodig tussen openbare orde en veiligheid, jeugd, samenlevingszaken, 
handhaving ŵ toezicht. Daarnaast betrekken we partijen als sociale wijkteams, 
jongerenwerk, onderwijs, GGD, Jellinek, politie, horeca, en sportverenigingen.

> Positieve aanpak
Niet waarschuwen voor gevaren, maar informatie over bevorderen van gezondheid. 
Richting alcoholverstrekkers; niet alleen 'straffen' door middel van handhaving en 
sanctionering, maar ook ondersteunen van alcoholverstrekkers en in gesprek kijken 
waar evt. belemmeringen/barrières voor naleving weggenomen kunnen worden. 
'Naming and Framing'; positieve voorbeelden laten zien, waar gaat het goed.

^ Duidelijke norm/grens uitdragen
De uit te dragen norm is: 'Geen drugs en onder de 18 jaar geen alcohol'.

4.2.2 Bewustwording

Bewustwording «Sc beïnvloeding sociale norm

> Actief voorlichting over alcohol en drugs voor ouders stimuleren
Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek van de GGD (2016) is ook ouders en professionals, 
zoals jongerenwerkers en docenten, te betrekken bij voorlichting over alcohol- en drugsgebruik. 
Ouders weten niet altijd hoe om te gaan met het uitgaansgedrag van hun puber. Daarnaast 
onderschatten ze hun eigen invloed, terwijl zij wel degelijk invloed hebben op het 
alcoholgebruik van hun kinderen. De beschikbaarheid van alcohol in huis en het stellen van 
regels zijn instrumenten om alcoholgebruik tegen te gaan. Beschermende factoren zijn een 
goede band tussen ouder en kind en een eenduidige normstelling door de ouders. We willen 
ouders hiervan bewust maken en doen dat op de volgende manieren:

Ouders van kinderen die 14 jaar worden, worden eenmaal per jaar aangeschreven over dit 
onderwerp en kunnen het boek "de alcohol vrije puber" aanvragen.
Per dorp wordt er met verschillende betrokkenen (bijvoorbeeld school, jongerenwerk, evt. 
wijkagent) gekeken wat de beste manier is om ouders bij elkaar te brengen en een 
voorlichtingsavond te organiseren.
Met de VO-scholen onderzoeken we op welke manier ouders betrokken kunnen worden bij 
dit onderwerp.

^ Scholen ondersteunen bij vormgeven alcoholbeleid zodat er meer scholen een 'Alcoholvrije School' worden 
De school is een belangrijke omgeving voor jongeren. Het gebruik van het programma 'De 
Gezonde School en Genotmiddelen' wordt gestimuleerd en daarnaast wordt in overleg met de 
scholen gekeken op welke manier zij hun drugs- en alcoholbeleid duidelijk kunnen vastleggen 
en hoe ze dit kunnen communiceren met leerlingen en ouders. Daarnaast wordt er binnen het 
convenant 'Veilige School' aandacht besteedt aan het onderwerp 'alcohol en drugs'.
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> Inzetten op dialoog en ondersteuning van sportclubs en ouders
We gaan in gesprek met de sportclubs over hoe het 'niet schenken onder de 18 jaar' beter 
gewaarborgd kan worden. We halen bij hen "de vraag "op en ondersteunen hen. Daar waar 
mogelijk sluiten we aan bij 'De Gezonde Sportkantine'. We stellen concrete (hulp) middelen 
beschikbaar om sportclubs te ondersteunen bij het niet schenken van alcohol onder de 18 jaar.

> Dorpsteams betrekken en gebruik maken van het signaleringsnetwerk. Jongerenwerkers en politie hebben 
een signalerende rol
We halen signalen op bij dorpsteams, jongerenwerkers en politie en betrekken hen bij 
voorlichting op scholen en aan ouders.

> Meedoen met landelijk acties zoals 'NIX zonder ID' en de NIX18-caĩnpagne
In 2015 en 2016 deden we als gemeente mee met de jaarlijkse landelijke NIX -18 week vanuit 
het Trimbos instituut. We vragen daardoor aandacht voor het onderwerp en dat willen we 
blijven doen. De week kan bestaan uit publiciteit in het gemeentenieuws, interviews, posters bij 
jongerenhonken en een actie vanuit de BOA 's. De GGD heeft onze NIX 18 pagina van 2015 als 
lichtend voorbeeld aangedragen in de regio.

> Aansluiting zoeken met regio gemeenten in de aanpak van alcohol- en drugsgebruik, zowel op het gebied 
van preventie als handhaving
We bespreken met regio gemeenten hoe we voorlichtingsbijeenkomsten op VO en MBO kunnen 
oppakken en gezamenlijk hiervoor een uitvoeringsplan maken.

^ Voorlichting in het vergunningen traject initiëren bij ontheffingsverzoek art.35 DHW
Onze gemeente krijgt soms ontheffingsaanvragen voor het verstrekken van alcohol (art.35 
DHW) voor een eindfeest op een basisschool). Ook al is dit aan de ouders, we vinden het niet 
wenselijk om bij een basisschool alcohol te verstrekken. We onderzoeken of er een aanpassing 
hiervoor kan komen in de ontheffingsvoorwaarden van de beleidsregels( drank en horeca?)

4.2.3 Beleid en Regelgeving

Beleid en regelgeving

^ Aanscherpen vergunningenbeleid, met name rondom evenementen
Uitwerking van evenementenbeleid op gebied van ontheffingen geeft duidelijkheid in de 
uitvoering. Dit geeft zicht op wie aanspreekbaar is op gebied van alcoholgebruik en verkoop. 
Zie onder 4de bullet onder Handhaving

4.2.4 Handhaving

Handhaving

> Monitoren van de naleving leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers, door middel van vierjaarlijks 
nalevingsonderzoek
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Momenteel is er zeer beperkt inzicht in de mate van naleving van de leeftijdsgrens door 
alcoholverstrekkers in Utrechtse Heuvelrug. Om hier inzicht in te krijgen en te meten of dit 
verbeterd, voeren we eens in de vier jaar een onderzoek uit met een extern 
onderzoeksbureau en met behulp van mysteryshoppers. Deze bezoeken de verschillende 
branches (supermarkten, slijterijen, sportverenigingen, snackbars en horecagelegenheden) 
en rapporteren hun bevindingen. Het onderzoek richt zich op het hanteren van de 
leeftijdsgrens van 18 jaar.

> Inzetten op toetsing naleving leeftijdsgrenzen met behulp van de handhavingsmatrix en een 
stappenplan. Met oog voor maatwerk
In de DHW wetgeving zit een matrix waarin de stappen worden beschreven van 
waarschuwen tot boete bij overtreding. Het gaat in dit geval met name om :

Artikel 19a Three strikes out Als een supermarkt in 1 jaar drie keer de fout ingaat met 
leeftijdsgrenzen alcohol mag er (tijdelijk) geen alcohol meer 
verkocht worden.

Artikel 20 le lid Verstrekken van alcohol aan jongeren van wie niet is 
vastgesteld dat ze 18 jaar zijn

Artikel 20 4e lid Ontbreken van NIX -18 bordjes
artikel 24 3C lid Jongeren onder de 18 die slijten of tappen
artikel 45 Strafbaarstelling voor bezit van alcohol door jongeren onder 18 

jaar op openbare plaatsen.

> Inzet van mysteryshoppers
Om naleving van de leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers te bevorderen kunnen we 
mysteryshoppers in zetten in de vorm van stagiaires. Dit is een aanvulling op het toezicht 
door de BOA's en wordt preventief ingezet. Na afloop van de poging tot aankoop door de 
mysteryshopper, wordt de alcoholverstrekker in een gesprek met de BOA geconfronteerd 
met de resultaten (zowel positief als negatief). Hierbij wordt dan nadrukkelijk gesproken 
over mogelijkheden tot verbetering van de naleving en wordt een termijn afgesproken 
wanneer een volgende controle te verwachten is.

^ Gerichter toezicht houden op de meest risicovolle locaties aan de hand van een risico-analyse
We kiezen voor actievere naleving aan de hand van de resultaten. Dat wil zeggen dat we 
gericht toezicht houden op plekken waar het schort aan de naleving zoals bijvoorbeeld: 
snackbars, café 's, sommige supermarkten.

> Verordening actualiseren en aanpassen op DHW
Door middel van het vaststellen van een beleidsregel voor ontheffingen op grond van 
artikel 35 Drank- en Horecawet scheppen we helderheid over wat wij als gemeente 
toelaatbaar vinden met betrekking tot het schenken van alcohol op evenementen en feesten 
en wat wij van organisatoren van evenementen verwachten. De beleidsregel biedt een 
instrument om te kunnen sturen op bewustwording én naleving van de regelgeving 
omtrent alcohol. Slecht naleefgedrag kan ertoe leiden dat geen ontheffing wordt verleend 
bij een volgend evenement waardoor het schenken van alcohol niet mogelijk is.

> Monitoren hanähavingstrajecten op gebied van alcohol en drugs zodat we acties kunnen inzetten en 
beleid kunnen aanpassen en bijhouden
Door onze boa's wordt bijgehouden welke overtredingen op het gebied van drank en 
horeca begaan worden. Ook houden zij bij welke interventies hierop worden genomen
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(met uitzondering van mondelinge interventies). Jaarlijks evalueren we op welke vormen 
van overtredingen meer toezicht ingezet moet worden en of aanpassing van het beleid 
hierin behulpzaam kan zijn.

> Bevorderen contacten BOA s en wijkagenten, jongerenwerk en uniform werkproces opzetten BOA 's 
en politie voor doorverwijzing naar bureau HALT
Onderlinge lijnen moeten kort zijn om signalen in acties te kunnen omzetten. Dat geldt 
voor jongerenwerk en wijkagent, voor BOA naar politie en ook voor vergunning verlening. 
Contact tussen praktijk en beleid en regelgeving is belangrijk. Naast het jaarlijkse plan van 
aanpak en evaluatie en bijstelling houden we vanuit de werkgroep regelmatig 
'ophaalmomenten" zodat we weten wat speelt.

Jaarlijks stellen we een integraal uitvoeringsplan op. Jaarlijks evalueren we de resultaten. De 
werkgroep blijft als zodanig bestaan.

gjgrggrg;
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5 Financiën

2018 zien we als opbouwjaar, vanaf 2019 zetten we steeds meer in op preventie, communicatie en 
dialoog. In 2021 meten we de resultaten van het beleid van voorgaande járen.

Bewustwording 1 
beïnvloeding sociale norm

2018 2019 2020 2021

Extra uren inzet Handhaving e 5.000,- e 5.000,- e 5.000,-
Mysteryshoppers pool en 
nalevingsonderzoek

e 5.000,- e 5.000,- e 5.000,- C 5.000,-

"Alcohol vrije puber' zending e 2.500,- e 2.500,- e 2.500,-
Preventie en communicatie e 5.000,- e 5.000,- e 5.000,- C 5.000,-
Dialoog met Sport en ouders e 5.000,- e 5.000,- e 5.000,-
Werkgroep uren voor Thema 's 
Koers, Omgeving, Samenleving

ntb ntb ntb ntb

Jaarlijks E 10.000,- E22.500,- e 22.500,- e 22.500,-

Vanaf 2018 bestemmen we hiervoor jaarlijks 00.000,- uit Programma 6 Jeugdgezondheid voor vier 
jaar. Vanaf 2019 vragen we via de kadernota en de begroting 2019 om een bedrag van C 12.500,-extra.

GOED
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6 Conclusie

In onze gemeente zijn wij al enkele járen bezig om met scholen, sportclubs, jongerenwerk, de jongeren 
en hun ouders bewust te maken van de risico's van alcohol. In dit Preventie en Handhavingsplan 
(PHP) geven we een vervolg aan het plan van 2014 - 2016. Op basis van recente onderzoekscijfers en 
ervaringen uit de praktijk zijn de doelen en maatregelen voor de komende járen geformuleerd. Ook de 
aanpak van drugsgebruik heeft een plek in dit plan gekregen.

We gaan uit van een integrale aanpak, die gebaseerd is op de drie pijlers: beleid en regelgeving, 
handhaving en bewustwording &L beïnvloeding van de sociale norm.
Op al deze fronten gaan we aan de slag. Dit betekent ook dat er inzet nodig is van verschillende 
partijen, binnen èn buiten de gemeentelijke organisatie. Samenwerking is nodig tussen openbare orde 
en veiligheid, jeugd, samenleving en handhaving «Si toezicht. Daarnaast betrekken we partijen als 
sociale dorpsteams, jongerenwerk, onderwijs, GGD, Jellinek, politie, horeca, en sportverenigingen.

We gaan voor een positieve aanpak: niet waarschuwen voor gevaren, maar informatie geven over 
bevorderen van gezondheid. Richting alcoholverstrekkers willen we niet slechts 'straffen' door middel 
van handhaving en sanctionering, maar ook ondersteunen en in gesprek gaan. We laten ook de 
positieve voorbeelden zien. De uit te dragen norm is: 'Geen drugs en onder de 18 jaar geen alcohol'

Jaarlijks stellen we een integraal uitvoeringsplan op. Jaarlijks evalueren we de resultaten. De integrale 
werkgroep blijft als zodanig bestaan zodat we dit plan succesvol kunnen uitvoeren de komende vier 
járen.
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7 Afkortingenlijst

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Dienst voor Openbare 
(overheids) gezondheid

PHP Preventie en Handhavingsplan

DHW Drank- en Horecawet

VMBO Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs

BOA Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
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