
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg iiiiii i i ii ui in ii ii ii 

BM1401820 

Raadsvergadering Agendanummer 
9 oktober 

Onderwerp 
Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 

Steenbergen; 9 september 2014 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
In de gewijzigde Drank- en Horecawet van 1 januari 2014 is opgenomen dat de gemeenteraad iedere vier 
jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vaststelt (artikel 43a). Hiermee wil de wetgever 
stimuleren dat gemeenten actief nadenken over en uitvoering geven aan het verbinden van de 
beleidsterreinen Volksgezondheid (voorlichting en bewustwording) en Openbare Orde en Veiligheid 
(beleid en handhaving) als het gaat om alcoholpreventie. 

De Brabantse Wal gemeenten hebben er gezien de intensieve samenwerking op de genoemde 
beleidsterreinen voor gekozen om in gezamenlijkheid een preventie- en handhavingsplan alcohol voor de 
periode 2014-2016 op te stellen. In het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet werken de Brabantse 
Wal gemeenten samen met de gemeenten in het politiedistrict De Markiezaten aangevuld met de 
gemeente Etten-Leur. 

2. Achtergrond 
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Het belangrijkste 
element van de wetswijziging betreft een uitbreiding van de bevoegdheden van gemeenten met het oog 
op de bescherming van de volksgezondheid (met name van jongeren) en het voorkomen van alcohol 
gerelateerde ordeverstoring. Op 1 januari 2014 is er een tweede wetswijziging van de Drank- en 
Horecawet doorgevoerd. Hiermee is de leeftijdsgrens voor de verstrekking en voor het aanwezig hebben 
van alcohol op voor het publiek toegankelijke plaatsen verhoogd naar 18 jaar. In de wetswijziging is 
eveneens opgenomen dat gemeenteraden periodiek een preventie- en handhavingsplan alcohol 
vaststellen. Het voorliggende preventie- en handhavingsplan alcohol beslaat de periode 2014-2016 om 
daarna elke vier jaar gelijktijdig met de lokale nota volksgezondheid vastgesteld te worden. 

3. Overwegingen 
- In de nieuwe Drank- en Horecawet is de wettelijke eis vastgelegd dat gemeenten een preventie- en 
handhavingsplan alcohol vaststellen. 
- Uit recent onderzoek blijkt dat beleid op het gebied van alcoholmatiging het meest effectief is als het 
integraal wordt opgepakt en de beleidsterreinen Volksgezondheid en Openbare Orde en Veiligheid 
verbonden worden. 
- De Brabantse Wal gemeenten kennen een intensieve samenwerking op de beleidsterreinen handhaving 
en volksgezondheid. 

Ter inzage ligt: Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 



Het belang van een preventie- en handhavingsplan alcohol blijkt uit de volgende overwegingen: 
- Pubers met alcoholproblemen scoren lager dan andere jongeren op het gebied van taalvaardigheid, 
intelligentie, aandacht en ruimtelijk inzicht. Overmatig alcoholgebruik kan ongunstig zijn voor de 
ontwikkeling van de hersenen, maar vergroot ook de kans op verkeersongevallen, letselschade, geweld 
en onveilig vrijen. 
- Uit een 'mystery-shopping' onderzoek in de Brabantse Wal gemeenten waarbij jongeren van 15 jaar 
alcohol proberen te kopen, is gebleken dat de leeftijdsgrens slechts in ~\2Yo van alle aankooppogingen in 
2013 van jongeren onder de 16 jaar in de horeca, supermarkten, slijterijen, cafetaria's en 
sportverenigingen correct wordt nageleefd. 

Het Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 bevat dan ook de 
volgende ambities: 
- Gezondheid en welzijn: de negatieve gevolgen van alcoholgebruik op de gezondheid vermijden en 
beperken. Dit richt zich voornamelijk op de schadelijke effecten bij jongeren. 
- Openbare orde: het voorkomen en beperken van schade en overlast als gevolg van alcoholverstrekking 
en -gebruik. 

4. Middelen 
De beschreven activiteiten worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten. 

Voor de diverse preventieactiviteiten zoals benoemd in bijlage 1 van het preventie- en handhavingsplan 
alcohol geldt dat de subsidie MO/OGGZ/VB wordt aangewend. Tevens zijn deze activiteiten in de 
gemeente Steenbergen opgenomen in de maatwerkafspraken die met de GGD West-Brabant zijn 
gemaakt voor 2014. In de aankomende jaren zullen de activiteiten tevens in de maatwerkafspraken 
worden opgenomen. 

5. Risico's 
- Controles gaan regelmatig gepaard met risico's zoals agressie naar de controleurs. 
- Samenwerking in de regio zorgt voor een breder draagvlak, maar vraagt tevens om veel afstemming. 

6. Communicatie/Aanpak 
Gemeente Bergen op Zoom en gemeente Woensdrecht informeren over het raadsbesluit aangaande het 
Preventie- en handhavingsplan Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 alcohol. 

7. Voorstel 
In te stemmen met het Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016. 

Hoogachtend, 
BurgemeestOT en wethouders van Steenbergen, 
do-teçQ-secŗetaris de burgemeester 

R.A.J.M.Rogers J.A.M 


