
Evaluatie uitvoeringsplan preventie en handhaving alcohol 2019 

Inleiding 

In 2018 is door de gemeenteraden in de Brabantse Wal gemeenten het beleidsplan “Sociaal Domein Brabantse Wal 2018 t/m 2021” vastgesteld. 

Onderdeel van dit beleidsplan is het preventie-en handhavingsplan alcohol. In het beleidsplan zijn op basis van de Drank en Horecawet de kaders 

en hoofddoelstellingen vastgelegd. De doelstellingen van het plan zijn: 

Doelstelling 1: Het verder terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren tot 23 jaar. De (lokale) preventie-aanpak is gericht op 

bewustwording onder ouders, jongeren en alcoholverstrekkers van de risico’s van (overmatig) drankgebruik door jongeren.  

Doelstelling 2: Het realiseren van normconform gedrag ofwel dat de gestelde regels en voorschriften worden nageleefd. 

 

De doelstellingen zijn uitgewerkt in een uitvoeringsplan preventie en handhaving alcohol 2018 t/m 2021, waar jaarlijks een 

activiteitenprogramma voor wordt opgesteld. In 2019 is het eerste jaarlijkse activiteitenprogramma van start gegaan. Hierna treft u een overzicht 

van de evaluatie van de activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd in het kader van het uitvoeringsplan preventie en handhaving alcohol 2019.  

 

 



OVERZICHT EVALUATIE PER ACTIVITEIT UITVOERINGSPLAN PREVENTIE EN HANDHAVING ALCOHOL 2019 

THEMA Activiteit Doelstelling activiteit Evaluatie 

NETWERK IN-EN 

EXTERN 

Opbouwen intern 

netwerk 

-Alcoholmatiging is een integraal 

onderdeel binnen de werkprocessen. 

-Uniforme regels hanteren door 

handhaving en voorkomen dubbelingen 

(preventie en handhaving) 

De interne afstemming heeft conform het 

uitvoeringsplan plaatsgevonden.  

 Opbouwen extern 

netwerk 

Alcoholmatiging is een integraal onderdeel 

binnen de werkprocessen. 

In 2019 is ingezet op het opbouwen van een extern 

netwerk. Er is regelmatig overleg geweest met Halt, 

Novadic Kentron, GGD, politie en de Brabantse Wal 

gemeenten. Deze partijen hebben de handen 

ineengeslagen voor het gezamenlijk uitvoeren van de 

activiteit Happy Ouders. Deze activiteit is door 

diverse redenen is verplaatst naar maart 2020 en 

vervolgens door COVID-19 verzet naar november 

2020.  

INFORMATIE Informatie over 

alcohol 

Specifieke doelgroepen informeren over 

alcoholmatiging 

In 2019 is ingezet op gemeentelijke communicatie 

over alcohol tijdens carnaval.  

In Bergen op Zoom is er via social media aandacht 

geweest voor het onderwerp. Ook heeft er een 

publicatie in de Bergse Bode gestaan. In 

Woensdrecht heeft er een publicatie in de 

Woensdrechte Bode gestaan over “Houd Carnaval 

leuk”. In Steenbergen is er via social media aandacht 

besteed aan de Ik-pas campagne. Via de digitale 



informatieborden is er aandacht geweest voor de 

BOB-campagne en een campagne rondom carnaval.    

 Communicatie 

rondom NIX 

vanuit team 

handhaving 

Extra aandacht voor de NIX18 grens. 

Verbeteren naleving van het verbod tot 

schenken van alcohol aan minderjarigen. 

Via de gemeentelijke communicatiekanalen is er in 

de Brabantse Wal gemeenten aandacht besteed aan 

de NIX-18 campagne. Hierbij was specifiek 

aandacht voor de landelijk beschikbare materialen 

voor alcoholverstrekkers. Ook de GGD heeft de 

campagne uitgevoerd door via de social media 

kanalen, website en wachtkamerschermen tips te 

geven aan ouders over hoe je het gesprek voert met 

je kind over verleidingen, zoals alcohol en roken  

 

ONDERWIJS The Wasted 

Walk pilot 

Het visueel maken en jongeren uit het 

voortgezet onderwijs laten ervaren wat een 

paar glaasjes alcohol met je doen. Laten 

zien en ervaren dat slechts een paar glazen 

alcohol al effect heeft op je 

gezichtsvermogen, concentratie en 

evenwicht. 

Project is niet uitgevoerd. Er zijn verschillende 

scholen benaderd om dit project, desnoods in een 

ander jasje, uit te voeren maar daar was geen ruimte 

voor.  

 Ouderbijeenkoms

ten in het 

Onderwijs 

-Per jaar is er contact met alle VO scholen 

uit de regio Brabantse wal en wordt het 

aanbod kenbaar gemaakt. 

-Ouders handvatten bieden en drinkgedrag 

uit stellen bij opgroeiende kinderen.  

Alle VO-onderwijsinstellingen uit de 

regiogemeenten en MBO scholen zijn benaderd door 

Novadic Kentron of de GGD met het aanbod. Het 

Avonturijncollege, Zuid-Westhoekcollege, Roncalli 

en het Juvenaat hebben daadwerkelijk een thema 

avond voor ouders georganiseerd met Novadic 

Kentron als spreker. Op deze diverse thema avonden 

is o.a. het onderwerp alcohol besproken.   

 Middelenvrije 

school 

-Draagvlak VO scholen creëren om 

alcoholmatiging, naast misbruik van 

middelen, vorm te geven met beleid en 

regelgeving.  

Alle VO-onderwijsinstellingen uit de 

regiogemeenten en MBO scholen zijn benaderd door 

Novadic Kentron of de GGD met het integrale 

preventie programma Helder op School voor VO, 

MBO en speciaal onderwijs. Hierin is aandacht voor 



-VO scholen handvatten bieden om alcohol 

bij opgroeiende kinderen te voorkomen of 

uit te stellen 

-Per jaar is er contact met alle VO scholen 

uit de regio Brabantse wal en wordt het 

aanbod kenbaar gemaakt 

alcohol, gamen, roken en drugs. Er wordt aandacht 

besteed aan de onderwerpen via voorlichtingslessen, 

ouderparticipatieactiviteiten, het trainen van 

docenten en ondersteunend personeel, het 

ondersteunen bij het opstellen van een goed 

schoolreglement en het signaleren en begeleiden van 

leerlingen met problematisch middelengebruik. Alle 

onderdelen bij elkaar bieden de school de handvatten 

voor het vormen van een goed gezondheidsbeleid.  

 

Opvallend is dat er in Bergen op Zoom meer contact 

is met het VO dan ooit tevoren. Dat mede dankzij de 

werkgroep Safe and Sound.  

Dat heeft geleid tot beleidsadviezen en 

preventieactiviteiten. 

 

In Woensdrecht is er in 2019 een opdracht geweest 

om alle onderwijsinstellingen in die gemeente te 

benaderen over lachgas. Ook sportverenigingen en 

ketenpartners zijn aangeschreven. Naar aanleiding 

hiervan is een ouderavond georganiseerd op het 

Zuidwesthoek college waar ook het thema alcohol is 

besproken (zie ook ouderbijeenkomsten in het 

onderwijs). 

HANDHAVING Reguliere 

handhavingsactiv

iteiten 

-Zorg te dragen dat de reguliere 

horecaondernemers in de drie gemeenten 

zich aan de landelijke en gemeentelijke 

wet- en regelgeving houden en voldoen  

-Vergroten naleving van de wetgeving, 

signalering en preventie. 

In 2019 waren de controles Drank en Horecawet 

gericht op leeftijdscontroles, verstrekking en weder 

verstrekking. Daarnaast is dit verruimd met controles 

op sluitingstijden en de horecavergunning. De 

activiteiten zijn separaat geëvalueerd in de jaarlijkse 

handhavingsrapportage per gemeente. In 

Woensdrecht is er één bestuurlijke boete opgelegd.  

 



-Verbeteren naleving wettelijke 

voorschriften (met de nadruk op verkoop 

van alcohol aan minderjarigen).   

 

 

 Body-cam project -Jongeren confronteren met hun 

ongewenste gedrag en de gevolgen 

hiervan.  

-Alternatief gedrag aanbieden aan jongeren 

ter voorkoming van (herhaling)  het 

ongewenst gedrag. 

-Opvoedingsondersteuning aan ouders 

m.b.t. het alcoholgebruik van jongeren 

 

In 2019 heeft Halt in samenwerking met de politie 

42 alcohol zaken afgerond op de Brabantse Wal.  

De jongeren hebben gesprekken gehad en 

leeropdrachten gekregen die zij alleen of samen met 

hun ouders moesten uitvoeren. Ook schreven zij  een 

excuus- of een dankbrief aan de hulpverleners of aan 

de agenten die de jongeren hebben geholpen. 

Waar nodig zijn jongeren verwezen naar Novadic-

Kentron voor vragen en/of zorg.  

 

Doordat de Body-cams een tijdje niet goed 

functioneerden is het niet in alle gevallen gelukt om 

filmpjes te gebruiken in de gesprekken met jongeren.  

 

 Overige acties 

vanuit  team 

handhaving: 

Informeren 

horecaonderneme

rs Carnaval 

-Extra aandacht voor de NIX18 grens en 

de verantwoordelijkheid van de exploitant 

voor het schenken aan minderjarigen en 

eventuele weder verstrekking.  

-Verbeteren naleving van het verbod tot 

schenken van alcohol aan minderjarigen 

Rondom carnaval zijn horecaondernemers op de 

Brabantse Wal geïnformeerd over de NIX18 grens. 

In Bergen op Zoom was hier aandacht voor in een 

brief van de burgemeester. In Woensdrecht zijn er 

brieven verstuurd naar cafés, cafetaria’s en MFC’s.  

In Steenbergen is door Koninklijke Horeca 

Nederland een bijeenkomst georganiseerd om het 

personeel van alle  horecagelegenheden te trainen 

over het signaleren van alcohol en drugs misbruik 

onder jongeren.. Ook is er in Steenberen vanuit 

Toezicht Leefomgeving (gemeente) een 

brandveiligheidscontrole bij alle horeca gedaan, 

waar carnaval zou worden gevierd. Tijdens deze 

controle is bij de ondernemers aangegeven dat ze 

goed moeten opletten dat er niet geschonken wordt 



aan minderjarigen en dat er hierop wordt 

gecontroleerd evenals wederverstrekking. De oproep 

was dus, vraag om een legitimatie. 

STRAATWERK Voorlichting en 

signalen 

alcoholgebruik 

<18 jaar en 

overmatig 

alcoholgebruik 

Het bespreekbaar maken van het gebruik 

van genotsmiddelen en jongeren 

voorlichten over wat de gevaren kunnen 

zijn. 

-Jongeren 2x per jaar voorlichten over het 

gebruik van alcohol en drugs binnen de 

(avond) inloop.  

-Kennis over de diverse middelen en de 

werking hiervan vergroten 

-Signalen bespreken met de veldwerker 

van Kentron over gebruik/ misbruik van 

alcohol en drugs.  

-Jongeren in contact brengen met de 

veldwerker zodat ze aan hun verslaving 

kunnen werken. Bij zorgmijders actief 

(indien nodig samen met de veldwerker) de 

jongeren/groep benaderen. 

Deze activiteit is uitgevoerd conform het 

uitvoeringsplan. Opvallend is dat er in Woensdrecht 

een voorlichting heeft plaatsgevonden op aanvraag 

van jongeren zelf, omdat zij zich zorgen maakten om 

hun vrienden. Naar aanleiding hiervan kon een 

enkeling doorverwezen worden naar hulpverlening. 

Ook ouders zijn bereikt en doorverwezen naar 

Novadic Kentron om handvaten te krijgen bij het 

middelengebruik van hun kind. In Steenbergen is er 

een voorlichting geweest op het Ravelijn naar 

aanleiding van de verkeersdag. Vanuit het 

jongerenwerk is daar gesproken over groepsdruk, 

alcohol/drugs/gamen. Verder is gebruik in bepaalde 

hanggroepen bespreekbaar gemaakt. Novadic-

Kentron heeft via het straathoekwerk op een 

specifieke locatie inzet gepleegd (bespreekbaar 

maken van gebruik, observeren, groepsbinding). 

 

 

EVENEMENTEN Evenementenver

gunningen en 

alcohol:  Geen 

ontheffing art 35 

DHW 

verstrekken 

indien het 

evenement zich 

hoofdzakelijk 

richt op jeugd. 

Geen blootstelling aan alcohol tijdens 

evenementen waarbij hoofdzakelijk jeugd 

onder de 18 jaar betrokken is 

Er zijn geen ontheffingen geweigerd. In Steenbergen 

heeft in het najaar 2019 een overleg plaatsgevonden 

vanuit de gemeente (adviseurs vergunningen en 

preventie volksgezondheid) met de KPJ in 

Kruisland. De vraag was hoe onderscheid te maken 

tussen 16-18 jarigen en 18+. Dit vanwege een eerder 

opgelegde boete en deze in de toekomst te 

voorkomen. Uiteindelijk is dit een 18+ feest 

geworden, maar wegens COVID-19 is dit niet 

doorgegaan.  



 

 

Tussenevaluatie januari tot september 2020 

De reguliere activiteiten uit het uitvoeringsplan zijn in de eerste helft van 2020 zoveel mogelijk uitgevoerd. Zo is er op social media aandacht 

gevraagd voor de Ik-Pas campagne en NIX-18. Vanuit het jongerenwerk is er in samenwerking met het veldwerk van Novadic-Kentron breed 

 

 

UITGAANSLEVEN 

 

Happy ouders Ouders komen naar een ludieke 

voorlichtingsbijeenkomst in het 

uitgaansleven van Bergen op Zoom 

waarbij zij kennis opdoen en handvatten 

krijgen aangereikt in het kader van NIX 

18. Ouders die zich niet of nauwelijks 

geroepen voelen deel te nemen aan een 

informatiebijeenkomst laten zich door 

ludieke kroegentocht wel verleiden -

aanwezig te zijn.   

Happy Ouders is in november 2019 om verschillende 

redenen uitgesteld. De samenwerking tussen de 

verschillende partners is goed. De bereidheid horeca 

om mee te doen was wisselend. In overleg is deze 

activiteit gekoppeld aan de werkgroep Safe and 

Sound in Bergen op Zoom en om strategische 

redenen naar maart 2020 verzet. Dit kon niet 

doorgaan wegens COVID-19.  

De planning is om de activiteit in november 2020 

alsnog uit te voeren in de nationale alcohol week.   

ZIEKENHUIS Nazorg gesprek 

alcoholintoxicatie 

-70% van het aantal door het ziekenhuis 

verwezen ouders wordt door Novadic-

Kentron gezien in een face-to-face gesprek  

(nazorggesprek).  

-Vroeg signaleren van overmatig alcohol 

gebruik en intoxicaties in toekomst helpen 

te voorkomen. 

West-Brabant breed zijn totaal 23 

alcoholintoxitatiegesprekken gevoerd door Novadic 

Kentron. Hierbij waren 35 personen betrokken. 

Ongeveer de helft van deze personen was afkomstig 

uit de Brabantse Wal gemeenten. 

ACTIVITEITEN 

LOKAAL 

Bergen op Zoom: 

Alcohol in het 

verkeer in het 

kader van “Nul 

Verkeersdoden” 

-Het verzorgen van 18 voorlichtingen op 

verschillende MBO/VMBO scholen in 

overleg met de gemeente.  

-Jongeren ervaren wat alcohol met het 

menselijk lichaam kan doen 

-Jongeren ervaren wat verlies kan 

betekenen voor hen en voor de 

nabestaanden. 

 

Halt heeft 20 voorlichtingen gegeven aan 

verschillende VO scholen met ervaringsdeskundigen 

vanuit Stichting Zereen. De volgende scholen 

hebben de voorlichting ontvangen: Curio Pomona 

Bergen op Zoom, Zuidwesthoek College, 

Mollerlyceum, Steenspil en ’t Kwadrant.  

 



aandacht geweest voor het gebruik van o.a. lachgas. Ze zijn regelmatig de straten opgegaan en hebben jongeren actief aangesproken op ‘weet wat 

het gevolg is- niet alleen voor jezelf , maar ook voor je omgeving’ van lachgasgebruik maar ook alcoholgebruik. Er wordt wekelijks afgestemd 

met de politie en met collega’s veiligheid van de gemeente. Er is een wekelijks spreekuur op het Ravelijn (maandag). Hier komen belangrijke 

contacten met jongeren en ouders uit voort. Ook is er bijgedragen aan de ‘verkeersdag’ van het Ravelijn.    

Vanaf de intelligente lockdown heeft een deel van de activiteiten tijdelijk stilgelegen, vanwege sluiting van de horeca en scholen. Partijen 

proberen de activiteiten in 2020 en 2021 zoveel mogelijk (op een alternatieve manier) te continueren, waarbij ze inspelen op de actuele 

ontwikkelingen naar aanleiding van de coronamaatregelen. Zo wordt de mogelijkheid nagegaan om digitale ouderbijeenkomsten te organiseren in 

plaats van fysieke bijeenkomsten. Ook de activiteit Happy Ouders zal een digitale vorm krijgen in regionaal verband.  

 

Conclusie  

We concluderen dat de activiteiten uit het activiteitenprogramma bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het uitvoeringsplan 

preventie en handhaving alcohol. Door de voorlichtingsactiviteiten van diverse partijen is bewustwording onder ouders, jongeren en 

alcoholverstrekkers gecreëerd over de risico’s van (overmatig) drankgebruik door jongeren (doelstelling 1). Eén van de activiteiten heeft niet 

plaatsgevonden, omdat er geen ruimte was in het schoolprogramma, namelijk de Wasted Walk pilot. Deze zou zich richten op de voorlichting 

van jongeren in het voortgezet onderwijs. Aangezien jongeren in het voortgezet onderwijs al worden bereikt via voorlichtingen van Halt en 

Novadic Kentron heeft dit geen gevolgen voor het behalen van de doelstelling van het uitvoeringsplan. Naast het creëren van bewustwording is 

ingezet op jongeren die al problematisch alcohol gebruiken. Deze zijn door partijen zoals de jongerenwerkers, de politie en de Bravis 

ziekenhuizen doorverwezen naar Novadic Kentron en Halt. Deze partijen hebben jongeren en hun ouders hulp geboden om een 

gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit heeft bijgedragen aan doelstelling 2, het naleven van de regels. Toezicht op de naleving van de regels 

is gehandhaafd via de regionale BOA-pool.  

 

Vervolg  

Zoals ook benoemd in het uitvoeringsplan is er een ‘lange adem’ nodig om daadwerkelijke verandering op het gebied van alcoholgebruik door 

jongeren te veranderen. Het advies is om de activiteiten uit het activiteitenprogramma 2019 te continueren met uitzondering van de Wasted 

Walk. De lokale activiteit van Bergen op Zoom wordt niet langer gesubsidieerd en zal daarom vervallen in het activiteitenprogramma 2020. Er 

zijn geen actuele ontwikkelingen op het gebied van de preventie en handhaving alcohol die vragen om de inzet van extra activiteiten. Wel 

ondervinden de activiteiten in 2020 en 2021 gevolgen van de maatregelen die zijn genomen in het kader van COVID-19. Partijen proberen de 

activiteiten zoveel mogelijk (op een alternatieve manier) te continueren, waarbij ze inspelen op de actuele ontwikkelingen naar aanleiding van 

COVID-19. Zo gaat de GGD bijvoorbeeld de mogelijkheden na om digitale ouderbijeenkomsten te organiseren.  

 

 


