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Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 

1. Vaststellen van het Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 2019. 
 
Inleiding 
Op grond van artikel 43a van de Drank- en Horecawet is de gemeente verplicht om een preventie- en 
handhavingsplan alcohol vast te stellen. Dit plan bevat de doelstellingen en maatregelen van de 
gemeente Goirle als het gaat om het terugbrengen van het alcoholgebruik onder jongeren en 
jongvolwassenen tot 24 jaar. 
 
Argumenten 
1.1 Het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Goirle is zorgelijk in vergelijking met het 

gebruik onder jongeren in de regio. 
Het meest op vallende cijfer is dat  48,2% van de jongeren alcohol drinkt een in 
café/bar/snackbar/terras. Dit is significant hoger dan in de regio, waar het gemiddelde 30,2% is.  
Eén van de doelstellingen van het plan is om het percentage van de jongeren dat alcohol drinkt een 
in café/bar/snackbar/terras in 2024 teruggebracht te hebben naar 25% 

 
1.2 De voorgestelde werkwijze stimuleert het terugbrengen van het alcoholgebruik onder jongeren en 

jongvolwassenen tot 24 jaar. 
Gemeenten zijn sinds 2014 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horeca Wet (DWH) 
geworden. Zowel op juridisch, educatief en handhavingsvlak is de gemeente de regisseur van het 
Nederlandse alcoholbeleid. Het voornaamste doel van de DHW is het beschermen van onze jeugd 
tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid en de veiligheid. Elk kind 
heeft recht om op een gezonde en veilige manier op te groeien.  
 
1.3 Alleen een integrale benadering leidt tot een effectief beleid 
Lokaal alcoholbeleid beoogt primair de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen, die 
niet alleen de gezondheid van een individu betreffen, maar ook de veiligheid en de openbare orde 
binnen de gemeente. Het gaat bij alcoholbeleid om een combinatie van de beleidsterreinen 
volksgezondheid (voorlichting en bewustwording) en openbare orde en veiligheid (beleid en 
handhaving). Een integrale benadering vanuit verschillende beleidsdisciplines binnen de gemeente is 
essentieel voor het voeren van effectief alcoholbeleid. 
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1.4 Vanaf 2020 sluiten we aan bij regionale gezondheidsnota GGD. 
Het plan is opgesteld voor 2019. Volgens artikel 43a van de (DHW) dient het plan elke vier jaar 
opnieuw vastgesteld te worden. Om er voor te zorgen dat het preventie- en handhavingsplan 
aansluit bij de regionale gezondheidsnota GGD wordt voorgesteld om het plan nu vast te stellen voor 
een periode van een jaar. Daarna wordt het plan in samenwerking met het regionaal overleg 
Alcoholpreventie Midden-Brabant herzien. Op deze wijze ontstaat een regionale aanpak van 
alcoholpreventie en handhaving. Alcoholproblemen zijn gemeente overstijgend. De aankoop, het 
gebruik en de gevolgen hangen samen met vele factoren binnen en buiten de gemeentegrenzen. 
Jongeren zijn mobiel en kunnen hierdoor ook drank kopen buiten de gemeentegrenzen. Een puur 
lokale benadering van dit probleem is effectiever als aanliggende gemeenten deze aanpak 
(grotendeels) delen. 
 
Kanttekeningen 
2.1 Uitvoeringsplannen 
De doelstellingen van dit preventie-en handhavingsplan zullen concreet worden uitgewerkt in twee 
bestaande uitvoeringsplannen. In de uitvoeringsplannen worden de maatregelen beschreven die 
jaarlijks zullen worden uitgevoerd om de doelstellingen van dit plan te behalen. Voor wat betreft de 
preventiemaatregelen zal dit worden uitgewerkt in het Back to Basics 2.0. Voor wat betreft de 
handhavingsmaatregelen zal dit worden uitgewerkt in het handhavingsuitvoeringsplan 
 
2.2 Capaciteit 
De uitvoering van het Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 2019 zal plaatsvinden binnen de 
bestaande capaciteit. 
 
Financiën 
Er zin geen financiële middelen noodzakelijk voor de uitvoering van dit plan. 
 
Samenwerking 
De coördinatie van het preventie en handhavingsplan ligt bij de lokale werkgroep alcohol en 
middelengebruik. Hierin zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: 

• GGD HvB; 

• Novadic Kentron; 

• Stichting Jong; 

• Mill Hill college; 

• Gemeente Goirle. 

• HARG (Horeca Overleg Goirle Riel) 
 
De werkgroep komt eens per kwartaal bij elkaar om de voortgang te monitoren en 
uitvoeringsafspraken te maken.  
 
HARG heeft aangegeven actief betrokken te willen worden bij de aanpak. Naast het actief toezien op 
het niet meer verstrekken van alcohol aan minderjarigen willen zij ook de aandacht vestigen op de 
bewustwording bij ouders. Er wordt samengewerkt met de gemeente om ouders bewust te maken 
van de risico's van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Dit wordt gedaan via 
communicatie-uitingen in de horecagelegenheden van Goirle en Riel. Deze communicatie-uitingen 
zullen in gezamenlijkheid worden ontwikkeld. 
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In 2019 wordt het plan geactualiseerd in samenwerking met het regionaal overleg Alcoholpreventie 
Midden-Brabant. 
 
Communicatie 
Na vaststelling door uw raad wordt dit plan gepubliceerd. In het plan is een communicatieparagraaf 
opgenomen  met de wijze waarop het plan wordt gepubliceerd. In alle communicatie-uitingen zal 
een krachtige toon worden gehanteerd. 
 
Vervolg 
Na het vaststellen van dit plan wordt de uitvoering verder uitgewerkt in het 
Handhavingsuitvoeringsplan en Back to Basics 2.0.  
 
Bijlagen 
Preventie- en handhavingsplan 2019 jeugd 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 

het Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd 2019 vast te stellen 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 december 2018. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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