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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De beleidsvisie en opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alohocolmisbruik vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
In de DB-vergadering van 28 mei 2009 is de Bestuurlijke borging samenhang Veiligheid & Zorg
vastgesteld. Daarbij is ook ingestemd met de oprichting van en deelname aan het Bestuurlijk Overleg
Alcoholmisbruik. De heren Staatsen en Rijsdijk zijn namens het bestuur naar dit overleg
afgevaardigd. Nadrukkelijk is gevraagd om de opdracht aan dit Bestuurlijk Overleg ter vaststelling
voor te leggen.

4. Kader
Het alcoholbeleid van de rijksoverheid is gericht op het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik. De
kern van de regionale beleidsvisie is dat een samenhangende, integrale, regionale aanpak essentieel
is voor het bestrijden van dit ernstige maatschappelijke probleem. Het voorkomen van schadelijk
alcoholgebruik is de centrale doelstelling van het beleid in de regio Hollands Midden. De aanpak richt
zich met name op jongeren en hun (leef)omgeving. Binnen de centrale doelstelling worden 4 pijlers
onderscheiden: Publiek draagvlak, regelgeving, handhaving en vroegsignalering. Per pijler is de
aanpak en zijn doelstellingen geformuleerd.
De opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden luidt:
Bevorder het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik en alcoholgerelateerde overlast door:
- de afstemming en samenwerking tussen de gemeenten in Hollands Midden op dit terrein te
bevorderen;
- de afstemming tussen gemeenten enerzijds en uitvoeringsorganisaties anderzijds te bevorderen;
- de regionale beleidsvisie om te zetten in een regionaal activiteitenplan, inclusief
geoperationaliseerde doelstellingen.

5. Consequenties

6. Aandachtspunten / risico’s
Het betreft hier de eerste stap. Het DB geeft mee dat het in het vervolgtraject, onder meer op de wijze
van meten, concreter kan worden. Tevens zal een check op de nieuwe Drank- en Horecawet plaats
moet vinden.
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7. Implementatie en communicatie
Het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden rapporteert regelmatig aan de besturen van
de relevante gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio, RDOG) en aan de relevante
portefeuilleoverleggen. Die rapportage concentreert zich op het regionale plan, de uitvoering ervan
en de bij de uitvoering ervaren knelpunten, waarvan bespreking in de gemeenschappelijke regelingen
relevant is.

8. Bijlagen
1. Notitie 'De regionale aanpak van alcoholmatigingsbeleid: Beleidsvisie en opdracht';
2. Brief 'Verzoek instemming opdracht inclusief beleidsvisie Bestuurlijke Overleg Alcoholmisbruik'.

9. Historie besluitvorming
In de vergadering van het DB van 3 juni, heeft het DB ingestemd met de beleidsvisie en opdracht aan
het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik.
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