
Aan   College van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle   
 
Betreft   Schriftelijke vragen met verzoek om schriftelijke beantwoording:   

Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019   
 
Datum  13 december 2018   
  
Geacht college,   
De fractie van LRG verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op de vragen over het Raadsvoorstel 
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019. 
 
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? 
 
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.  
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? 
 
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? 
 
Vraag 4 
In het 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? 
 
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? 
 
 
 
Uw antwoord zien we graag tegemoet,  
Namens de fractie van LRG,  
 
Erik Schellekens 


