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Op 5 december 2018 ontvingen wij vragen van de fractie van LRG over het raadsvoorstel Preventie- 
en handhavingsplan alcohol jeugd  2019 op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft 
u de vragen aan, met cursief het daarbij behorende antwoord: 
 
Vraag 1: 
In het Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 2019 en in het raadsvoorstel staan volgens LRG 
een aantal onjuistheden. 
§2.2.2 
- 58,2% van de jongeren uit de gemeente Goirle heeft de afgelopen 4 weken bij een gelegenheid 5 
glazen of meer gedronken (= binge drinken). Dit moet zijn 58,2% van het aantal drinkende jongeren, 
of 17,4% van het aantal jongeren. 
- 72,4% van de jongeren uit gemeente Goirle drinkt bij anderen thuis. Dit moet zijn 72,4% van het 
aantal drinkende jongeren, of 21,6% van het aantal jongeren. 
- 48,2% van de jongeren drinkt alcohol een in café/bar/snackbar/terras. Dit moet zijn 48,2% van het 
aantal drinkende jongeren, of 14,4% van het aantal jongeren. 
 
Is het college ermee eens dat de cijfers uit de jongerenmonitors onjuist worden weergegeven? 
 
Antwoord vraag 1 
De cijfers uit de jongerenmonitor van de GGD zoals deze in het Preventie- en handhavingsplan alcohol 
jeugd 2019 zijn opgenomen, zijn juist weergegeven, maar wellicht is onvoldoende duidelijk gesteld 
dat betreffende percentages  zich richten op de groep drinkende jongeren, hetgeen u nu zelf terecht 
toevoegt.  
 
Vraag 2 
Van de drinkende jongeren in Goirle drinkt 2,9% in keet/hok/schuur, dit is het laagste percentage van 
alle onderzochte gemeenten, en significant lager dan de 10,6% in de regio. 
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Bestaat het risico dat het percentage jongeren dat in de ongecontroleerde omgeving van 
keet/hok/schuur alcohol drinkt gaat stijgen door verscherpte handhaving? 
Zo ja, wat gaat de gemeente doen om stijging van drankgebruik in keet/hok/schuur te voorkomen? 
 
Antwoord vraag 2 
Op dit moment is niet duidelijk of het percentage jongeren dat in de ongecontroleerde omgeving van 
keet/hok/schuur alcohol drinkt gaat stijgen door verscherpte handhaving. In 2020 wordt er weer een 
nieuw onderzoek gedaan door de GGD. Indien uit dat onderzoek blijkt dat het effect van dit Preventie- 
en handhavingsplan is dat er meer jongeren keet/hok/schuur zijn gaan drinken, dan kunnen daar 
aanvullende maatregelen voor genomen worden.  
 
Vraag 3 
Van de drinkende jongeren in Goirle drinkt 48,2% in café/bar/snackbar/terras en 6,5% in 
sportkantine/bij vereniging. Oftewel 14,4% van het aantal jongeren drinkt alcohol in 
café/bar/snackbar/terras en 1,9% in sportkantine/bij vereniging. 
Op basis van de cijfers lijkt meer inzet nodig om alcoholgebruik te voorkomen in 
café/bar/snackbar/terras dan in sportkantine/bij vereniging. 
Heeft dit ook gevolgen voor de inzet van capaciteit die wordt geleverd door de gemeente bij het 
voorkomen van alcoholgebruik van jongeren? 
 
Antwoord vraag 3 
Onderdeel van dit Preventie- en handhavingsplan is de naleving van de wetgeving. De plaatsen waar 
de naleving van de drank- en horecawet in het geding is, noemen we zogenaamde hotspots. Dit zijn 
plaatsen waar alcohol wordt gedronken door jongeren. Met name de controle op de naleving van de 
drank- en horecawet zal zich richten op deze hotspots.  
 
Ten aanzien van preventie zal een brede strategie worden gevoerd, waarbij de focus ligt op 
voorlichting aan zowel de ouders als de jongeren zelf. 
 
Vraag 4 
In het Preventie- en handhavingsplan staat: 
Binnen de Goirlese gemeenschap heerst, meer dan in de regio, de cultuur dat drankgebruik 
normaal is in het uitgaansleven en in de vrije tijd. Dit blijkt ook uit het feit dat 55,5% van de 
ouders alcoholgebruik goedkeuren of niet afkeuren. Dit ondanks de inspanningen op het 
gebied van educatie en voorlichting aan ouders. Het is onduidelijk of ouders de risico's goed 
kunnen inschatten of dat ze handelingsverlegen zijn in de aanpak naar hun kinderen toe. 
In het onderzoek staat dat 55,5% van de ouders van drinkende jongeren het goed vinden of niet 
weten dat hun kind drinkt. In de regio is dit hoger met 59,2%. Deze 55,5% van ouders van drinkende 
jongeren is 16,6% van de ouders van alle jongeren. 
Daarnaast vindt 33,2% van de ouders in Goirle dat hun drinkende kind minder moet drinken, of ze 
raden het af. In de regio is dit lager met 29,7%. 
In Goirle drinkt 48,5% van de drinkende jongeren thuis, in de regio is dit 54,6%. 
In Goirle krijgt 19,5% van de drinkende jongeren alcohol van hun ouders, dit is in de regio significant 
hoger met 28,2%. 
Is het college het ermee eens dat er op basis van deze cijfers gezegd kan worden dat er een cultuur 
heerst dat drankgebruik in de Goirlese gemeenschap normaal is die minder is dan in de regio? 
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Antwoord vraag 4 
Uw weergave van de cijfers is juist. Het gemiddelde cijfer in de regio Hart van Brabant is op 
onderdelen  hoger dan het cijfer in Goirle. Dat neemt niet weg dat Goirle nog steeds (te) hoog scoort 
en dat maatregelen noodzakelijk zijn. Het percentage jongeren dat ooit gedronken heeft is 
bijvoorbeeld in Goirle hoger dan in de regio. En het percentage jongeren dat bij anderen thuis drinkt is 
in Goirle ook hoger dan in de regio.  
 
Vraag 5 
Doelstellingen 2019 
• Het aantal jongeren uit de gemeente Goirle dat alcohol nuttigt onder 18 jaar in 
café/bar/snackbar/terras is van 48% gedaald naar 35% in 2020. Met als doel om uiteindelijk 
in 2024 uit te komen op 25%. Klopt het dat deze percentages gaan over het deel van het aantal 
drinkende jongeren dat alcohol nuttigt in café/bar/snackbar/terras? 
 
Antwoord vraag 5 
Het klopt dat deze percentages gaan over het deel van het aantal drinkende jongeren dat alcohol 
nuttigt in café/bar/snackbar/terras 
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