A.8b

Handreiking Evenementenbeleid
Inleiding
Overmatig alcoholgebruik en alcoholgebruik op jonge leeftijd is zowel op korte als lange termijn
schadelijk voor het lichaam. Zo vertonen jongeren onder invloed van alcohol eerder risicovol
seksueel en agressief gedrag. Daarnaast is er steeds meer bekend over de gevolgen van
alcoholgebruik op de ontwikkeling van de hersenen.
Jongeren drinken -nog steeds- te veel, te vaak en ze beginnen te vroeg. Jongeren drinken thuis,
op straat maar ook in horecagelegenheden of tijdens evenementen. Jaarlijks worden vele
vergunningen bij gemeenten aangevraagd voor kleine of grote evenementen.
Deze handreiking beoogt een aanvulling met betrekking tot het thema alcohol te zijn op het
bestaande evenementenbeleid van de gemeenten. Deze handreiking helpt gemeenten, en
daarmee organisatoren van evenementen, om systematisch naar het aspect ‘alcohol’ te kijken
teneinde de risico’s te minimaliseren.

Leeswijzer
In deze handreiking staan we stil bij de rol van alcohol bij evenementen, definiëring van
begrippen en de mogelijkheden die gemeenten hebben om in te zetten op alcoholmatiging bij
evenementen. We formuleren een aantal adviezen voor gemeenten voor de aanpak van
alcoholgebruik tijdens evenementen.
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Achtergrond
Met de toegenomen economische welvaart is ook het aantal evenementen toegenomen, waar
vroeger in kleine gemeente slechts enkele evenementen per jaar plaatsvonden, zijn dat er nu
tientallen. Naast de jaarlijkse feestdagen (Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Kerstmis e.d.) heeft
elke gemeente / kern een eigen feestweek of kermis en andere evenementen zoals culturele
festivals, braderieën, buurtfeesten, optochten en sportevenementen.
Een evenement brengt naast vermaak voor de bezoekers, risico`s met zich mee zowel voor de
fysieke als sociale veiligheid. Alcoholgebruik is daarbij een oorzaak van het ontstaan van risico`s.
Door het alcoholgebruik tijdens evenementen, in combinatie met de samenkomst van grote
groepen mensen en eventuele gevaarlijke objecten (stellages, vuurwerk, voertuigen) maken
evenementen risicovolle ondernemingen. Echter met de juiste voorzorgsmaatregelen zijn de
risico`s te beperken. Grotere evenementen (B en C-klasse) vragen van de
hulpverleningsdiensten in meer of mindere mate aanvullende maatregelen, zowel in de
voorbereiding als tijdens het evenement (zoals calamiteitenplan, bereikbaarheid organisator)
Een specifiek type evenementen zijn tent- en schuurfeesten. De Rijn en Veenstreek stelde in
2006 gezamenlijk beleidsregels op voor dit type evenementen. Deze worden vooral
georganiseerd op het platteland, voor en door met name mensen uit de buitengebieden (het
agrarische milieu). Het zijn relatief grote feesten, bezoekersaantallen variëren van ongeveer 400
tot soms wel 2000 personen, met een bepaald gesloten karakter. Zo mag je er bijvoorbeeld
alleen op uitnodiging komen. De feesten worden gehouden in een schuur of gebouw, die in
principe niet voor feesten bedoeld zijn, of in een speciaal voor het feest geplaatste tent. Tijdens
de feesten is veelal live muziek en wordt (veel) alcohol geschonken. Soms vindt er geen directe
betaling voor de drank plaats, maar staat er wel een fooienpot bij de deur.
“Medio 2003 is op grond van een rechterlijke uitspraak gebleken dat deze feesten, ondanks het
besloten karakter, op grond van de APV aangemerkt moeten worden als een evenement en in
die zin dus vergunningplichtig.1”

Begripsbepaling
Volgens artikel 2:24 van de model-APV van de VNG is een evenement: “elke voor publiek
toegankelijke verrichting van vermaak”. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een
binnen- of buitenactiviteit.
Onderstaand een kort overzicht van interessante punten uit de toelichting bij deze bepaling.
Toegankelijk versus besloten
Ten aanzien van feesten wordt opgemerkt dat wanneer een feest voor publiek toegankelijk is, er
sprake is van een vergunningplichtige activiteit. Besloten feesten daarentegen vallen niet onder
de reikwijdte van de evenementenbepaling, omdat deze activiteit niet een voor het publieke
toegankelijke verrichting van vermaak is. Bijvoorbeeld bij het houden van een bedrijfsfeest waar
aan de hand van uitnodigingslijsten publiek aanwezig is, is er geen sprake van een voor het
publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Maar wanneer een feest een besloten karakter

1

Beleidsregels tent- en schuurfeesten Rijn- en Veenstreek (2006)
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heeft en er publiekelijk kaarten verkocht en/of reclame wordt gemaakt, is er sprake van een
evenement.

Bestemmingsplan
De gemeente kan bij feesten waarvoor geen vergunning nodig is, optreden wanneer deze
bijvoorbeeld worden georganiseerd in ruimte strijdig met het bestemmingsplan. Bij
schuurfeesten geldt er zelfs een verplichting te handhaven (ABRS 02-04-1999, Gst. 1999, 7103
m.nt. P.J.H.). Ook in het kader van de Wegenverkeerswet kan worden opgetreden in geval van
parkeer- en verkeersoverlast.
APV
Feesten die gehouden worden in horecagelegenheden en niet behoren tot de normale
bedrijfsvoering (bijvoorbeeld een optreden van een bekende DJ of een optreden van een
bekende band) zijn op grond van artikel 2:25 vergunningplichtig.
Wanneer een feest al dan niet besloten “op of aan de weg” plaats vindt, is dit eveneens een
vergunningplichtige activiteit, omdat het plaatsvindt op doorgaans voor publiek toegankelijk
gebied. Het feit dat het feest besloten is, dus niet voor publiek toegankelijk doet daar niets aan
af. Optreden van muziekkorpsen, muziekbandjes, etc., die voor iedereen toegankelijk zijn (zowel
in een inrichting als in de buitenlucht) vallen onder de vergunningplicht van artikel 2:25.
Gebruiksvergunning
Voor het in gebruik nemen van een tent of loods voor een evenement, waarin zich gelijktijdig
meer dan 50 personen zullen bevinden, is een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. Een
gebruiksvergunning is een vergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw, een inrichting
of een bedrijf.
Drank- en Horecawet
De Drank- en Horecawet bepaalt dat er geen vergunning of ontheffing nodig is als:
er een besloten feest wordt gehouden, waar geen entree wordt geheven, én waar: gratis alcohol
wordt geschonken.
Wanneer er sprake is van het vragen en betalen van een vaste bijdrage impliceert dit dat er
sprake is van het anders dan om niet verstrekken van alcoholische drank. In dat laatste geval kan
de burgemeester op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet voor het evenement een
ontheffing verlenen.

Communicatie
Draagvlak voor een alcoholmatigingsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor de acceptatie en
het succes ervan. Velen onderschrijven het belang van alcoholmatiging in het algemeen, maar
hebben weerstand tegen maatregelen die aan hun eigen tradities komen (alcoholmatiging oké,
maar kom niet aan ons dorpsfeest / onze kermis / onze 3 oktober). Het is dan ook aan te
bevelen aandacht te besteden aan het creëren van draagvlak.
Om draagvlak te creëren is het nodig dat de gemeente:
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•
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•
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gevoel van betrokkenheid versterkt door het vroegtijdig betrekken van partijen;
helder communiceert (ook over wat moeilijk is);
raakvlakken toont, aansluiting zoekt bij bestaande activiteiten/initiatieven;
inzichtelijk maakt wat het organisatoren zelf oplevert;
een bijeenkomst voor evenementenorganisaties organiseert waar informatie wordt
gegeven over de gevaren van alcohol, over de achtergrond van deze handreiking, tips
voor het evenement zelf.

Belangrijk wel is om bewust te zijn van de weerstand tegen maatregelen gericht op
alcoholmatiging. Het is van belang draagvlak te creëren zodat organisatoren zich niet alleen aan
de regels houden, maar ook een stap verder gaan en zich actief gaan inzetten voor
alcoholmatiging.

Mogelijkheden alcoholmatiging evenementen
In het land is in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met verschillende interventies die passen
in een alcoholmatigingsbeleid voor evenementen.

Evenementenbier
‘Evenementenbier’, ook wel kermisbier of festivalbier genoemd, is geen officiële term maar
spreektaal voor bier met een lager alcoholpercentage. Doorgaans bevat evenementenbier
tussen de 2 en 3,5 % alcohol in plaats van 5%.
Vanuit gezondheids- en veiligheidsperspectief lijkt de inzet van bier met een lager
alcoholpercentage bij bepaalde evenementen aan te raden. Daarbij dienden afwegingen
gemaakt te worden ten aanzien van het risicoprofiel van de bezoekers van het evenement of de
wedstrijd, de beheersbaarheid, de handhaving, mogelijk ongewenste neveneffecten en goed
gastheerschap.
Verschillende gemeenten in Nederland (zoals Eijsden, Barneveld, Bunnik, Rotterdam, MiddenDelfland) hebben bepalingen ten aanzien van evenementenbier opgenomen in het horecabeleid
of het evenementenbeleid of beleidsregels voor toepassing van artikel 35 DHW.
De term ‘evenementenbier’ blijkt een negatieve beleving op te roepen. Mensen associëren dit
met bier, aangelengd met water. Het is aan te bevelen te spreken over light-bier.

Blaastesten
Steeds vaker worden blaastesten ingezet tijdens evenementen om jongeren bij de entree te
controleren op alcohol. Jongeren onder de 16 jaar mogen alleen naar binnen wanneer zij niet
gedronken hebben. Jongeren boven de 16 jaar mogen alleen naar binnen wanneer ze niet al
dronken zijn. In de gemeente Veldhoven kregen de ouders van de jongeren onder de 16 jaar die
toch gedronken hadden, een brief van de burgemeester. In Rotterdam (evenementenlocatie
Maassilo) werden ouders gebeld met de vraag hun kind op te halen.
Onder andere de gemeente Katwijk stelt gratis blaastesten ter beschikking onder meer voor
gebruik in de horeca.
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Polsbandjes
Door het gebruik van polsbandjes kan er toezicht gehouden worden op de leeftijd waarop
bezoekers alcohol drinken. Bij binnenkomst dienen bezoekers zich te legitimeren met een geldig
identiteitsbewijs waarna ze door de organisatie een gekleurd polsbandje om hun pols krijgen
(bijvoorbeeld rood betekent jonger dan 16; groen boven de 16). Het is belangrijk dat het bandje
niet kan worden verwijderd zonder beschadiging en dat het goed zichtbaar gedragen kan
worden.
De ID-swap kan een handig hulpmiddel zijn om de identiteitsbewijzen te controleren. De IDswap is een apparaatje dat kan worden gebruikt om ID’s te controleren. Het ID wordt door de
ID-swap gehaald en deze geeft direct aan of iemand ouder of jonger dan 16 is. In de regio
Nijmegen is ervaring opgedaan met de ID-swap.
Belangrijk is dat het polsbandje getoond wordt bij de aankoop van consumpties maar ook dat
personeel toezicht houdt op het doorgeven van alcoholische consumpties.

Beschikbaarheid water
Wanneer water -liefst gratis of tegen geringe kosten- beschikbaar is voor de bezoekers zal dit
resulteren in minder alcoholgebruik. In de Noord-Brabant is ervaring opgedaan met het uitdelen
van water tijdens evenmenten en het uitgaansleven onder het motto ‘Water Fok die Kater’.
Jongens en meiden in speciale pakken deelden water uit aan leeftijdsgenoten en gaven
informatie over het belang van genoeg water drinken tijdens het uitgaan.

Deskundigheidsbevordering barpersoneel / vrijwilligers
Personeel en vrijwilligers dienen goed op de hoogte te zijn van de regels. Daarnaast is het goed
wanneer zij getraind zijn in het optreden wanneer iemand jonger dan 16 jaar toch alcohol
drinkt. Er worden verschillende cursussen voor barpersoneel aangeboden zoals de Barcode en
de EHBD-u.

Adviezen aan gemeenten
Advies I
Geadviseerd wordt om aan het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning een
hoofdstuk ‘alcohol en drugs’ toe te voegen. Hierin worden de volgende vragen over alcohol
opgenomen. Er worden geen specifieke vragen over drugs toegevoegd, aangezien deze zijn
verboden. Er zou wel een verklaring omtrent drugs opgenomen kunnen worden, die de
organisator ondertekent. Hierin bevestigt hij dan dat de wet aangaande drugs wordt nageleefd.
De toe te voegen vragen over alcohol zijn:
• Wordt er op het evenement sterke drank verkocht?
Indien ja: kijk als gemeente naar de mogelijkheid om dit tegen te gaan.
• Wordt er op het evenement zwakalcoholische drank verkocht of weggegeven? (ja/nee)
Indien ja: Welke maatregelen neemt u om alcoholgebruik onder de 16 jaar te
voorkomen?
Indien ja: Waar worden de tappunten geplaatst? Bij voorkeur dienen de
tappunten zo geplaatst te worden dat bezoekers niet direct langs de bar worden
geleid bij binnenkomst.
• Op welke wijze wordt dit aan bezoekers jonger dan 16 jaar kenbaar gemaakt?
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Welke maatregelen neemt u om alcoholmisbruik/overmatig alcoholgebruik door
bezoekers van 16 jaar en ouder te voorkomen?
Op welke wijze wordt dit aan bezoekers van 16 jaar en ouder kenbaar gemaakt?

Indien uit het aanvraagformulier blijkt dat er onvoldoende maatregelen getroffen worden om
alcoholgebruik op jonge leeftijd en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan, dan kan de
gemeente overwegen om geen vergunning te verlenen. Wees als gemeente duidelijk over de
sancties voor de organisator bij overtreding van de afspraken, en wees duidelijk over
consequenties bij een volgende vergunningaanvraag.
De volgende maatregelen worden minimaal verwacht:
Maatregelen ter voorkoming van alcoholgebruik onder 16 jaar:
• Controle leeftijdgrenzen. Hierbij dient nagedacht te zijn over:
o
Vanaf welke minimale “onmiskenbare leeftijd” de leeftijd vastgesteld dient te
worden?
o
Welk systeem wordt er gehanteerd?
o
Welke ID-bewijzen gelden er?
o
Hoe en met welke frequentie wordt het personeel hierover geïnstrueerd?
o
Hoe verkoop je “Nee”?
o
Hoe wordt het publiek geïnformeerd wordt over de geldende regels?
• Jongeren die bij aankomst al onder invloed zijn: weigeren bij ingang
(bijvoorbeeld door steekproefsgewijze controle door middel van blaastest)
• Barmedewerkers die bij voorkeur minimaal 18 jaar zijn met cursus Barcode of EHBDu
• Maatregelen om indirecte verstrekking tegen te ondervangen
• Communicatie van deze maatregelen
Maatregelen ter voorkoming van alcoholmisbruik/overmatig gebruik door bezoekers van 16 jaar
en ouder:
• Niet doorschenken aan bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn
• Dronken bezoekers van terrein verwijderen
• Communicatie van deze maatregelen

Advies II
Geadviseerd wordt om organisatoren van een evenement bij het aanvraagformulier de brochure
‘handreiking alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’ toe te sturen. Met deze
handreiking kunnen zij zich terdege voorbereiden op het evenement en op de vergunningaanvraag.

Advies III
Ga altijd in gesprek met de organisatie wanneer de doelgroep jongeren tot 24 jaar is en er
zwakalcoholische dranken geschonken gaan worden. In dit gesprek bekijken gemeente en
evenementenorganisaties samen welke maatregelen van de handreiking toegepast zouden
kunnen worden. De rol van de gemeente in deze is stimulerend en adviserend. Wijs de
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evenementenorganisaties daarbij op de voordelen van het inzetten van de maatregelen
(bijvoorbeeld: ouders zijn positief over het evenement omdat ze met een gerust hart hun
kinderen er naar toe kunnen laten gaan gezien de maatregelen die getroffen worden; De kans
op boetes en andere handhavingmaatregelen neemt af; Het evenement verloopt veiliger bij het
inzetten van preventief alcoholbeleid).

Relatie andere deelprojecten
Er is een relatie met de deelprojecten Regelgeving, Handhaving en Paracommercie. In de
handreiking Regelgeving staat dat “aan een evenementenvergunning kunnen voorschriften
worden verbonden ter beperking van verstoring van de openbare orde. In die zin kunnen die
voorschriften ook betrekking hebben op alcohol.” In bovengenoemde adviezen is dit punt
uitgewerkt.
Daarnaast is er een relatie met de handreiking Handhaving, zoals binnen elk deelproject geldt
ook hier dat het stellen van regels zonder daarop te handhaven niet het gewenste effect zal
hebben. Eventuele regionale handhavers zouden ook ingezet kunnen worden bij de handhaving
op alcohol bij evenementen. Wees als gemeente duidelijk over de sancties voor de organisator
bij overtreding van de afspraken, en wees duidelijk over consequenties bij een volgende
vergunningaanvraag.
Het aspect van alcoholmatiging bij evenementen zal, net als de fysieke veiligheid, een rol
moeten spelen bij het wel of niet afgeven van een vergunning en controle op de uitvoering.
In de handreiking Paracommerciële Alcoholverstrekkers is aangegeven dat veel
paracommerciële instellingen jaarlijks of incidenteel een evenement organiseren als extra
inkomstenbron. Het is daarom van belang om ook hen als organisatoren van evenementen mee
te nemen in het creëren van draagvlak voor alcoholmatiging en wellicht met hen mee te denken
welke andere manieren er zijn om extra inkomsten te vergaren.

Financiële aspecten
Het gaat met name om tijdsinvestering van de gemeente ten behoeve van het wijzigen van de
vergunningaanvragen, bijeenkomsten / overleg realiseren met organisatoren van evenementen
en verspreiden van informatie over alcoholmatiging bij evenementen.
Er is een standaard informatiefolder beschikbaar voor organisatoren van evenementen, zie
bijlage 1.
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Bijlage 1: Tekst brochure voor organisatoren
Handreiking alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties
Overmatig alcoholgebruik en alcoholgebruik op jonge leeftijd is zowel op korte als lange termijn
schadelijk voor het lichaam. Zo vertonen jongeren onder invloed van alcohol eerder risicovol
seksueel en agressief gedrag. En ze lopen kans op hersenbeschadiging.
Om alcohol minder gemakkelijk beschikbaar te maken voor jongeren onder de 16 en
verantwoord alcoholgebruik te stimuleren zet het project ‘Laat je niet flessen!’ diverse
activiteiten uit. Eén van deze activiteiten betreft deze handreiking alcoholmaatregelen
evenementenorganisaties van bijvoorbeeld festivals, dance party’s, sport- en
carnavalsevenementen.
In deze handreiking vindt u maatregelen die u als organisator van een evenement kunt toe
passen om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en alcoholgebruik onder de 16 te
voorkomen. De genoemde maatregelen zijn ter ondersteuning van het alcoholbeleid tijdens uw
evenement.
Maatregelen die getroffen kunnen worden voorafgaand aan het evenement:
 Maak duidelijke afspraken wat er gedaan wordt bij openbaar dronkenschap of
dronkenschap onder jongeren (vb.: weigering toegang, weigering alcoholhoudende
drank, verwijdering van het evenement, contact opnemen met de ouders,
doorverwijzing naar poli Alcohol en Jeugd van het ziekenhuis). Maak tevens duidelijke
afspraken over bij welke kenmerken iemand alcoholhoudende drank geweigerd wordt
aan de bar (het doorschenken aan dronken bezoekers is immers bij wet verboden).
 Communiceer vooraf over het geldende alcoholbeleid op het evenement (vb.: in
persberichten, bij aankondigingen van het evenement, op flyers, op internet, aan het
personeel).
 Zorg ervoor dat het horecapersoneel, de security en vrijwilligers over voldoende kennis
beschikken om risico’s rond alcoholgebruik goed in te schatten. Dit kan door middel van
diverse cursussen en trainingen waarin horecapersoneel, security en/ of vrijwilligers
geschoold kunnen worden rondom het thema alcohol en jongeren. (vb.: Instructie
Verantwoord Alcoholgebruik (IVA), de training ‘nee’ verkopen en de cursus barcode).
Meer informatie is op te vragen bij Brijder Verslavingszorg, afdeling Preventie.
 Spreek af dat het personeel tijdens het evenement geen alcoholhoudende drank nuttigt.
Het personeel heeft een voorbeeldrol naar de bezoeker, wanneer het personeel onder
invloed is bemoeilijkt dit het ingrijpen in situaties of het nee verkopen.
 Er kan voor gekozen worden alleen barmedewerkers aan te stellen die 18 jaar of ouder
zijn, bij voorkeur barmedewerkers van 21 jaar en ouder. Verondersteld wordt dat
barmedewerkers die minimaal 18 jaar zijn, meer overwicht) hebben op jeugdige
bezoekers.
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Geef tijdens uw evenement enkele toezichthouders/ beveiligers een extra rol in het in
de gaten houden of niet wordt doorgeschonken, of bezoekers niet dronken worden en
of bezoekers van 16+ geen alcoholhoudende drank doorgeven aan 16-.

Maatregelen die getroffen kunnen worden tijdens het evenement:
 Neem in het huisreglement regels op met betrekking tot alcohol (vb.: leeftijd, gedrag,
consequenties bij het niet naleven van regels). Dit huisreglement dient zichtbaar
opgehangen te worden tijdens het evenement.
 Hang bij elke bar een affiche op waarop de leeftijdsgrenzen beschreven staan voor de
verkoop van alcoholhoudende dranken. Het is verplicht bij de verkooppunten van
alcoholhoudende dranken een duidelijk zichtbare leeftijdswaarschuwing te hebben.
 Hang bij elke bar voor barmedewerkers op een goed zichtbare plek de ‘harde’
leeftijdsgrens (dag, maand, jaar) waarop nog geen alcohol verkocht mag worden aan 16jarige. Dit is handig om aan de hand van een leeftijdsdocument (paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs) snel en makkelijk vast te stellen of iemand oud genoeg is om
alcohol te mogen kopen.
 Afhankelijk van de concentratie jongeren van 16- kan ervoor gekozen worden geen
alcoholhoudende dranken te schenken. Indien dit op uw evenement geen optie is kan
ook gedacht worden aan het hanteren van schenktijden voor alcoholhoudende dranken
waarbij rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van een concentratie 16doelgroep.
 Indien er een of meerdere centrale toegangspunten zijn bij het evenement kan ervoor
gekozen worden hier een leeftijdscheck te hanteren. Indien er geen leeftijdgrenzen
gehanteerd worden op het terrein kan gebruik gemaakt worden van polsbandjes voor
de 16+ doelgroep (dus niet voor 16-!). Hanteer bij een meerdaags evenement
verschillende kleuren polsbandjes voor de verschillende dagen, en kies niet voor witte
bandjes i.v.m. fraude!
 Richt voor bezoekers chill out ruimtes in om een moment van rust te creëren. Het heeft
de voorkeur dat hier ook gratis watertappunten aanwezig zijn voor de bezoekers, of een
bar waar enkel non-alcoholische dranken worden geschonken. Bijvoorbeeld in de vorm
van een buitenbar die op voldoende afstand staat van de drukte en het geluid.
 Wanneer er sprake is van meerdere bars op het evenemententerrein, rust deze dan niet
allemaal uit met een volledig assortiment van niet en wel alcoholhoudende dranken. Zo
kunnen er ook bars ingericht worden met enkel niet-alcoholhoudende dranken.
 Stel een goede alcoholvrije drankenkaart op, met voldoende keuze, zodat bezoekers een
volledig overzicht hebben van het totale aanbod non-alcoholische dranken en maak hier
actief reclame/promotie voor. Ook kan een goedkoper prijsbeleid voor nietalcoholhoudende dranken gehanteerd worden.
 Van happy hours is bekend dat in een korte tijd veel alcohol gedronken wordt, ten
behoeve van alcoholmatiging is het dan ook af te raden happy hours te organiseren
tijdens het evenement.
Maatregelen die getroffen kunnen worden bij de afsluiting van het evenement:
 Kondig tijdig aan wanneer de bar sluit. Indien gebruik wordt gemaakt van bonnen, sluit
dan het verkooppunt voor de bonnen eerder dan de sluitingstijd van de bar.
 Evalueer de ingezette alcoholmaatregelen als onderdeel van de totale evaluatie van het
evenement. Om te kijken in hoeverre deze maatregelen hebben bijgedragen aan het
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alcoholmatigingsbeleid en om het alcoholbeleid/huisreglement eventueel te verbeteren
voor de volgende editie van het evenement. Stuur de evaluatie op naar de gemeente die
de vergunning heeft verleend, zodat ook andere organisatoren kunnen profiteren van
uw ervaringen op dit gebied.
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BOA versie 1.0
Jan 2012

Voorstel invoering Halt maatregel in Hollands Midden

1. De Halt maatregel is een nuttig instrument bij de bestrijding van alcoholmisbruik
onder jongeren. De Halt maatregel, die inmiddels formeel van kracht is, zal daarom in
samenwerking met de politie in de loop van 2012 in Hollands Midden actief worden
ingevoerd.
2. De leeropdracht vergroot de effectiviteit van de Halt maatregel aanzienlijk. De
Halmaatregel wordt daarom inclusief de leeropdracht ingevoerd.
3. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige invulling van de leeropdracht. De evaluatie
van Trimbos, die begin 2012 beschikbaar komt, zou hier nog verandering in aan
kunnen brengen.
4. Zolang er geen andere financieringsbronnen zijn gevonden gaan de gemeenten uit van
financiering van de leeropdracht door de gemeenten. Daarbij wordt uitgegaan van de
volgende financieringssystematiek:
In Holland Rijnland:
a. Vaste kosten van de leeropdracht worden regionaal gedekt door de
doeluitkering OGGZ die via de centrumgemeente Leiden loopt.
b. De variabele kosten per jongere worden gedekt door de gemeenten waaruit de
jongere afkomstig is.
c. In de opstartfase van de invoering, de jaren 2012 en 2013 komen de totale
kosten voor rekening van de doeluitkering OGGZ.
In Midden Holland:
Uit een frictiebudget van de doeluitkering wordt €16000 beschikbaar gesteld voor

de uitvoering van Halt in de regio. Dit budget is alleen voor 2012 beschikbaar.
Om gedurende het jaar te kunnen sturen op de totale kosten per gemeente per jaar
worden de aanmeldingen per gemeenten door Halt en Brijder regelmatig aan de
(centrum)gemeenten doorgegeven.

Voorstel verdere procedure:
1. Het voorstel wordt voorgelegd aan de Algemene Besturen van de Veiligheidsregio
en de RDOG.
2. Afhankelijk van de uitkomst besluitvorming bij gemeenten.
3. Terug naar BOA voor invoering.
4. Gedurende dit proces overleg met politie over de uitvoering van de halt maatregel
en de centrumgemeenten over de besluitvorming rond de doeluitkering.

A.8c
Bijlage 1
Informatie over de halt maatregel alcohol
(jan 2012)

De Haltmaatregel Alcohol is door het Ministerie van Justitie ontwikkeld om jongeren <18 jaar
te corrigeren op verboden alcoholbezit en/of gebruik. Dat betekent dat jongeren in plaats van
de gebruikelijke justitiële (strafrechtelijke procedure) aanpak bij overtredingen die een relatie
hebben met alcoholgebruik in aanmerking kunnen komen voor de halt maatregel (overigens
ook voor andere overtredingen, ofwel strafbare feiten, dan die onder invloed van alcohol zijn
gepleegd, bijv. vuurwerk). Voor een effectieve inzet is een actieve inzet van de politie
noodzakelijk. Zonder de realisatie van deze voorwaarde kan er geen sprake zijn van een
ingevoerde Halt maatregel. De politie Hollands Midden heeft inmiddels aangegeven
medewerking aan de Halt maatregel te zullen geven.
De basis Halt maatregel wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie. Deze gelden zijn
ter beschikking gesteld aan Halt Nederland. De inhoud van de maatregel bevat onder meer
één of twee gesprekken met de aangehouden jongere en ouder/opvoeder. Deze maatregel
kan uitgebreid worden met een leeropdracht. De maatregel met leeropdracht wordt op dit
moment uitgevoerd in Katwijk, Voorschoten en de gemeenten van Midden Holland. Katwijk
maakt hiervoor met instemming van de gemeente Leiden gebruik van de doeluitkering
verslavingspreventie. Inmiddels maken ook in toenemende mate jongeren uit de omgeving
van Katwijk gebruik van dit project. Vanuit een aantal gemeenten komen inmiddels signalen
dat zij de Haltmaatregel inclusief de leeropdracht willen invoeren en zonodig ook zelf willen
financieren.
De leeropdracht: De Halt organisatie gaat er, in het geval van alcoholmisbruik, vanuit dat een
leeropdracht naast de gebruikelijke Halt maatregelen, integraal onderdeel uitmaakt van de
Halt straf. Het maakt de Halt afdoening volgens de Halt organisatie effectiever. De Halt
organisatie betaalt de leeropdracht echter niet en gaat er vanuit dat deze wordt gefinancierd
door de gemeenten vanuit hun verantwoordelijkheid voor de collectieve preventie.
Bij de leeropdracht wordt uitgegaan van:
Een groepsgrootte van max 8
Een belasting van 5 uur per deelnemer, waarvan
4 uur groepsbijeenkomst (2 x 2 uur) en 1 uur huiswerk
De kosten bedragen ongeveer € 200 per deelnemer.
Een belangrijk element van de leeropdracht is, dat de ouders bij de leeropdracht worden
betrokken. Ouders spelen immers een belangrijke rol bij de wijze waarop jongeren met
alcohol omgaan. De ouders worden tegelijk met de 1e bijeenkomst uitgenodigd voor een
ouderbijeenkomst. Helaas gaan niet alle ouders op deze uitnodiging in.
De leeropdracht is gebaseerd op een landelijk methodiek. Deze methodiek is door Trimbos
ontwikkeld en door het OM goedgekeurd. In 2013 wordt er een evaluatie verwacht van de
resultaten van de Halt maatregel. De ervaring in Katwijk leert dat de maatregel goed werkt.
In 2010 hebben 70 jongeren aan het Katwijkse project deelgenomen. 52 hiervan kwamen uit
Katwijk, de overigen uit de omgeving van katwijk. Op basis van de gegevens uit Katwijk in
2010 zou er, naar rato van het aantal inwoners, bij volledige invoering sprake zijn van ruim
600 deelnemers in Hollands Midden, 200 in Midden Holland en 400 in Holland Rijnland. Halt
rekent in het startjaar 2012 vooralsnog op 250 jongeren voor heel Hollands Midden, maar
geeft aan dat een schatting lastig te maken is. De situatie in Katwijk is waarschijnlijk niet 1 op
1 te vergelijken met de rest van de regio.
Voor de politie en de betreffende jongeren is een versnipperende aanpak onwenselijk. De
politie zou dan te maken krijgen met verschillende regimes per gemeente. Jongeren krijgen
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geen duidelijke boodschap wanneer ze merken dat gemeenten onderling in aanpak
verschillen.
Voor een effectieve aanpak is de APV van belang. In de APV dient opgenomen te worden het
verbod om op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen
gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Hiermee is een gebiedsgerichte aanpak mogelijk.
De indruk bestaat dat alle gemeenten een dergelijke passage in de APV hebben opgenomen.
Na invoering is het belangrijk om regionaal de resultaten van de uitvoering te monitoren en
evalueren. Hier moeten afspraken over worden gemaakt.
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Handreiking
Hangplekken en zuipschuiten
Achtergrond
Er zijn veel locaties waar jongeren alcohol gebruiken, sommige van structurele aard en andere van
tijdelijke aard. De meest tijdelijke en daarmee moeilijk grijpbare locaties zijn wel de hangplekken en
zuipschuiten. Een hangplek is een plaats op straat waar jongeren bij elkaar komen om rond te
hangen. Zuipschuiten zijn boten, veelal platbodems met vele kratten bier, koelkast en een grote
geluidsinstallatie aan boord, waarmee groepen jongeren al feestend over het water varen.
Hangjongeren worden ouder, gaan werken of studeren, een hangplek verdwijnt weer of wordt
overgenomen door een nieuwe groep jongeren. Zuipschuiten zijn er alleen met mooi zomerweer en
volgend seizoen neemt een nieuwe groep de boot over. Het zijn dus geen vaste groepen en locaties,
maar ze zijn continu in beweging.
Jongeren vormen groepen, dat is een normaal verschijnsel en onderdeel van de identiteitsvorming
van jongeren. Gezamenlijk bevredigen ze hun individuele behoeftes aan vermaak, veiligheid en
erkenning. Dat doen ze op school, bij een vereniging en ook in de openbare ruimte; op straat en bij
mooi zomerweer ook op het water.
Van de groepsvorming van jongeren in de openbare ruimte wordt nogal eens overlast ervaren. In
deze handreiking gaan we niet in op het verschil tussen ervaren overlast en feitelijke overlast. Van
belang is wel dat het meestal gaat om geluidsoverlast door muziek en/of brommers en overlast door
rotzooi die wordt achtergelaten in het water of op straat.
Alcoholgebruik speelt meestal wel een rol, maar de mate waarin is sterk wisselend en houdt mede
verband met ander middelengebruik. Hierin is wel een verschil tussen de hangplekken en
zuipschuiten. Zoals de naam al doet vermoeden speelt bij de zuipschuiten alcoholgebruik meestal
een grote rol, bij hangplekken hoeft dit niet het geval te zijn.
Een ander verschil is dat in veel gemeenten het jongerenwerk wel contact heeft met groepen
hangjongeren en niet met jongeren op de zuipschuiten. Daardoor hebben jongerenwerkers niet
alleen zicht op het middelengebruik, maar hebben zij ook de mogelijkheid om dit met de jongeren te
bespreken, hen voor te lichten en eventueel een specifiek aanbod hierop te doen.
Het is niet duidelijk in hoeverre de groepen jongeren op zuipschuiten via andere vindlocaties in beeld
zijn van professionals, bijvoorbeeld via hokken en keten, hangplekken of anderszins. Het is de vraag
in hoeverre er een overlap zit in de groepen jongeren op zuipschuiten, hangplekken, in
jongerencentra of hokken en keten.
Duidelijk is wel dat alcoholmatiging als thema, waar het gaat om hangplekken en zuipschuiten, (nog)
niet breed uitgewerkt is. De ervaringen daarmee zijn dan ook beperkt.
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Mogelijkheden
De ervaringen die er zijn richten zich met name op de hangplekken. Door het, in het kader van de
APV, instellen van specifieke gebieden waar geen alcohol genuttigd mag worden/geen aangebroken
verpakking (alcohol gebiedsverbod), heeft de politie de mogelijkheid hierop handhavend op te
treden.
Daarnaast heeft het jongerenwerk de positie en mogelijkheid om in het contact met de jongeren een
bijdrage te leveren aan de alcoholmatiging. Er is een aanbod van onder meer Brijder voor
jongerenwerkers waarin zij informatie krijgen over alcohol (en andere middelen), signalering,
doorverwijzen en bespreekbaar maken van middelengebruik met jongeren. Daarnaast kan Brijder
ingeschakeld worden om in samenwerking met het jongerenwerk, jongeren zelf voor te lichten over
alcohol en andere genotmiddelen.
Deze mogelijkheden zijn met name gericht op hangjongeren en minder geschikt voor groepen
jongeren op zuipschuiten. In het Westland, maar ook in Leiden hebben er wel gerichte acties op het
water plaatsgevonden waarbij gecontroleerd werd op varen onder invloed, te hard varen en geldig
vaarbewijs. Er zijn geen ervaringen bekend met controles op overschrijding geluidsnormen.
Binnen de werkgroep regelgeving wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn binnen de APV en in
het kader van de nieuwe Drank en Horecawet om maatregelen te treffen. De gemeente Nieuwkoop
heeft aangekondigd in de komende tijd alcoholbeleid op de plassen ter voorkoming van problemen
op het gebied van veiligheid en overlast uit te proberen.

Communicatie
Zoals binnen elk deelproject, geldt ook waar het gaat om hangplekken en zuipschuiten dat de
communicatie van groot belang is. Daarbij is met name de boodschap belangrijk dat er op zich niets
mis is met jongeren die elkaar in de openbare ruimte zoeken en plezier hebben. Het gaat om
alcoholmatiging en om beperking van de (geluid)overlast, want deze kunnen bij hangplekken en
zuipschuiten niet uit elkaar gehaald worden. Ze versterken elkaar.

Financieel aspect
Eventuele kosten zitten in de inzet van politie en jongerenwerk. Daarnaast kan er geïnvesteerd
worden in deskundigheidsbevordering van het jongerenwerk en voorlichtingsbijeenkomsten voor
jongeren door verslavingszorg.

Relatie andere deelprojecten
Zoals hierboven bij de mogelijkheden beschreven is er een relatie met de handreiking regelgeving.
Daarnaast kan ook de eventueel regionaal in te zetten handhaving (handreiking handhaving) een rol
spelen in de aanpak.
07092011 versie 1.1
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Handreiking Hokken en Keten
Inleiding
De problematiek van alcoholmisbruik onder jongeren staat hoog op de agenda. De schadelijke
gevolgen, zowel voor het individu (gezondheid, leerproblemen) als voor de samenleving (overlast in
openbare ruimte, voortijdig schoolverlaten), kunnen zeer ernstig zijn. Het alcoholgebruik blijft niet
beperkt tot cafés, sportkantines en de huiskamers. Vooral in plattelandsgemeenten creëren jongeren
eigen plekken waar ze samenkomen en drinken. Deze hokken en keten van jongeren, in de media
‘zuipketen’ genoemd, kunnen voor problemen zorgen. Jongeren schenken en nuttigen immers
alcohol zonder vergunning of toezicht en dus zonder zich te houden aan de drank en horecawet. Dit
brengt de nodige risico`s met zich mee, zowel voor de gezondheid van de jongeren als voor de
openbare orde. Hokken en keten van jongeren hebben echter ook een sociale functie. In
plattelandsgemeenten, waar de voorzieningen voor jongeren vaak beperkt zijn, kunnen hokken en
keten een goed alternatief bieden voor op straat hangen.
Om een beeld te krijgen van het voorkomen van hokken en keten in Zuid-Holland Noord is een
quickscan uitgevoerd (Meander 2009). Op basis van deze quickscan zijn er een kleine 25 hokken en
keten geteld. Deze komen vooral voor op het platteland in de Rijnstreek. Bij deze quickscan moet de
aantekening worden gemaakt dat het gaat om een grove indruk van een waarschijnlijk in de tijd sterk
wisselend beeld.
Na bespreking van de quickscan in het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik is Meander gevraagd nog
aanvullend onderzoek te doen ten einde een beter beeld te krijgen van het voorkomen van hokken
en keten in de regio. De resultaten van dit aanvullend onderzoek zijn in september 2010 bekend
gemaakt. Het onderzoek is een bevestiging van het eerder beschreven beeld.
Het kabinet wil dat er door de gemeenten wordt opgetreden tegen hokken en keten. Basis voor een
effectief beleid is een integrale aanpak waar handhaving van regelgeving, communicatie en inzet van
jongerenwerk onderdeel uitmaakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs hiervoor
een handreiking aan de gemeenten aangeboden. Het rijk wil gemeenten met de wijziging op de
Drank- en Horecawet ook meer mogelijkheden bieden om op te treden.
Inmiddels is, met ondersteuning van Meander, in de gemeente Nieuwkoop een pilot opgezet voor
een integrale aanpak met behulp van de door het ministerie beschikbaar gestelde handreiking en de
tot nu toe opgedane ervaringen in het Westland. Op basis van deze pilot is deze handreiking voor alle
gemeenten in Hollands Midden opgesteld.

Leeswijzer
Deze handreiking is opgebouwd uit twee delen. Deel A vormt het bredere kader waarbinnen het
keetbeleid1 vorm krijgt. Achtergrond, risico`s, ervaringen elders en plaats binnen het geheel van
projecten vanuit het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Hollands Midden komen aan bod. Deel B
bestaat uit het concrete model waarmee het keetbeleid vormgegeven kan worden en relevante
bijlagen.

1

Vanaf dit punt spreken we over keten waarmee zowel hokken als keten bedoeld worden.
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DEEL A
Definiëring
We hanteren de volgende definitie van keten:
“Ontmoetingsplekken van veelal jongeren die zij in schuren, caravans, kassen en zolders creëren. Het
is een plek die jongeren zelf beheren, waar ze samenkomen voor de gezelligheid en om te drinken.2“
Het samenzijn van jongeren voor de gezelligheid en om te drinken vindt niet exclusief in keten plaats.
Andere ontmoetingsplekken vinden we in de openbare ruimte (hangplekken) of bij een jongere thuis.
De grens tussen deze verschillende ontmoetingsplekken is niet altijd even duidelijk. Is er bijvoorbeeld
sprake van een keet als een jongere met vrienden op z`n eigen slaapkamer zit, in de bijkeuken of in
een tuinhuisje? En kan een keet ook een oude bunker in de duinen zijn waar jongeren samenkomen
of een container die door de gemeente is neergezet? De onderscheidende factor zit in het eigen
beheer. Het gaat dus niet zozeer om het gegeven dat jongeren bij elkaar komen om te drinken (al
dan niet voordat ze uitgaan), maar het is van belang of ze dat in een ruimte doen die ze zelf beheren.
Daarmee verdwijnt namelijk (deels) het toezicht van ouders, wat je in de huiskamer nog wel hebt. En
daarmee verdwijnt ook het toezicht van bijvoorbeeld jongerenwerk en politie, die over het algemeen
wel zicht hebben op groepen jongeren die op hangplekken in de openbare ruimte samenkomen.
De keten vormen letterlijk een eigen plek voor jongeren, die ze naar eigen inzicht inrichten,
onderhouden en gebruiken. Hoewel door de keeteigenaren, veelal ouders op wiens privéterrein de
keet staat, soms aan het gebruik van de keet wel regels worden gesteld. Bijvoorbeeld over de
openingstijden. Terugkomend op de twijfelgevallen: bij een slaapkamer en bijkeuken spreken we van
een thuissituatie, een tuinhuisje zou een keet kunnen zijn evenals een bunker, maar een door de
gemeente geplaatste container is een hangplek.
Niet elke keet is hetzelfde, bij de ene keet ligt de nadruk meer op alcoholgebruik en bij de andere
keet staat het samenzijn met vrienden centraal. Om een reëel beeld te krijgen van eventuele hokken
en keten in de regio, maken we onderscheid tussen drie vormen die een keet kan aannemen3.
Huiskamerkeet: Niet bedrijfsmatig, er wordt gratis drank verstrekt of bezoekers nemen hun eigen
drankjes mee, is niet voor publiek geopend en heeft geen permanent karakter. Dit is de
kleinschalige keet, waar strijdigheid met de DHW4 niet aan de orde is.
Buurtkeet: Niet bedrijfsmatig, verkoop drank met kleine winst vaak voor investeringen in keet
zelf, is soms voor publiek uit de omgeving geopend en heeft soms een naar permanentie neigend
karakter. De buurtkeet komt het meeste voor en lijkt een alternatief voor een buurthuis of
jeugdhonk.
Commerciële keet: (Bijna) bedrijfsmatig van opzet, verkoop drank met winst, is voor publiek
geopend en heeft waarschijnlijk een permanent karakter. De commerciële keet lijkt het meest op
een illegale kroeg.

2

Bron: Keetbeleid, het hokjesdenken voorbij (STAP, 2006)
Bron: Keetbeleid, het hokjesdenken voorbij (STAP, 2006)
4
DHW = Drank- en Horecawet
3
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Verschillende vormen keten in het licht van de regelgeving:
Strijdig met
bestemmingsplan?

Strijdig met
bouwveiligheid?

Strijdig met
brandveiligheid?

Strijdig met
DHW?

Huiskamerkeet

nee

nee

waarschijnlijk niet

nee

Buurtkeet

mogelijk

mogelijk

mogelijk

ja

Commerciële
keet

ja

ja

ja

ja

Functies en risico`s
In de ontwikkeling naar volwassenheid staat de vorming van een eigen identiteit centraal. Jongeren
zoeken een antwoord op vragen als: Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Wat wil ik? Deze
identiteitsontwikkeling krijgt thuis vorm, maar ook op straat of op school en altijd in contact met
anderen. Jongeren vormen groepen waarmee ze samenkomen om hun behoeften (erkenning,
vermaak en veiligheid) te bevredigen. Dit doen ze onder andere op straat (hangen), in
verenigingsverband of in een keet. Dit is de sociale functie van keten; een vriendengroep beheerd
een eigen ruimte, veelal bij één van de ouders op het terrein, waarin ze samenkomen. Zeker binnen
gemeenten waar de voorzieningen voor jongeren beperkt zijn, kunnen keten een welkom alternatief
bieden aan het hangen op straat. Bij hangen in de openbare ruimte wordt over het algemeen eerder
overlast ervaren (geluidsoverlast van muziek en brommers, rommel en vernieling) dan bij keten.
Immers de afstand tot omwonenden is groter, dus minder geluidsoverlast en geen zichtbare rommel.
Bovendien is de ruimte in eigen beheer en wordt dus niet zo snel vernield.
Er zitten echter ook risico`s aan keten van jongeren. In de eerste plaats is er het drankgebruik; door
het gebrek aan toezicht kan het drankgebruik uit de hand lopen, zowel qua hoeveelheden als
leeftijden bezoekers van de keet. Naast de gezondheidsrisico`s die dit drankgebruik met zich
meebrengt voor de jongeren, zorgt de alcohol ook voor een toename van risicovol gedrag (o.a.
agressie).
Ten tweede de brandveiligheid; jongeren richten hun keet naar eigen inzicht in, er hangt versiering,
er staat misschien nog een frituurpan, er wordt gerookt, de bedrading is wellicht niet helemaal in
orde en er zitten veel jongeren in een betrekkelijk kleine ruimte. Allemaal factoren die bijdragen aan
een mogelijk onveilige situatie.
Daarnaast spelen mogelijke overtredingen met de geldende wet- en regelgeving. Zoals in het schema
hiervoor geschetst gaat het dan om bestemmingsplan, bouwveiligheid, brandveiligheid en de Drank
en Horecawet. Hierdoor zijn jongeren (en eventueel de ouders) verantwoordelijk, dus ook wanneer
er wat mis gaat.
Gedifferentieerde aanpak

Er zijn diverse voorbeelden van keetbeleid in andere gemeenten/regio`s. In zijn algemeenheid wordt
een gedifferentieerde aanpak gehanteerd, aansluitend op de drie vormen keten (huiskamerkeet,
buurtkeet en commerciële keet). De achterliggende gedachte daarbij is dat een deel van de keten
voornamelijk een sociale functie vervult die men in stand wil houden waarbij een gezonde en veilige
situatie in stand gehouden of gecreëerd moet worden. Dit is met name van toepassing op de
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huiskamer- en deels op de buurtketen. Keten waar het nuttigen en verkopen van alcohol voorop
staat zijn niet wenselijk en dienen te worden aangepakt, dit geldt met name voor commerciële keten.
Voor de verschillende typen is het beleid dan ook als volgt:
•
•
•

Huiskamerketen: Toestaan en in samenspraak met de eigenaar (ouders) en gebruikers
(vriendengroep) afspraken maken om een gezonde en veilige situatie te behouden/creëren.
Buurtketen: In samenspraak met eigenaar en gebruikers afbouwen tot huiskamerkeet.
Commerciële keten: Eigenaar en gebruikers dwingen tot sluiting van de keet.

Bij de totstandkoming van deze handreiking zijn met name de handleiding ketenbeleid van het
ministerie, de ervaringen in de gemeente Westland en het regionaal model keetbeleid5 uit de regio
Eindhoven gebruikt. Die allen eveneens uitgaan van een gedifferentieerde aanpak.
Communicatie
In aansluiting op die gedifferentieerde aanpak is een heldere communicatie van groot belang. Zolang
jongeren, maar ook ouders, het idee hebben dat de gemeente er op uit is om alle keten te sluiten,
zullen zij niet snel meewerken aan een (controle)bezoek, het maken van afspraken of hun keet of
andere keten aanmelden bij de gemeente. De gemeente Westland heeft daarom geïnvesteerd in
communicatie gericht op positieve beeldvorming, zij hebben hiervoor de expertise van een
jongerencommunicatiebureau ingeschakeld.
Zeker waar het gaat om de huiskamerketen, waarbij mogelijk van geen enkele overtreding sprake is,
is het belangrijk om een positieve insteek te kiezen zodat er draagvlak gecreëerd wordt om het
keetbeleid uit te werken. Aan de andere kant is het net zo belangrijk om bij de commerciële keten
duidelijk handhavend op te treden.

Relatie deelproject Ondersteuning ouders
Zoals beschreven onder definiëring is de scheidslijn tussen een keet en de thuissituatie dun, daarom
besteden we hier aandacht aan de relatie met het deelproject Ondersteuning ouders welke gericht is
op het alcoholgebruik in de thuissituatie en met name de rol van ouders daarbij. Ouders kunnen
binnen het keetbeleid een rol vervullen als toezichthouder waar het gaat om alcoholgebruik in de
keet op hun terrein. Zij zijn eigenaar van de keet en hebben daarmee de mogelijkheid en positie om
toezicht te houden. Soms stellen ouders op eigen initiatief al regels aan het drank-/keetgebruik.
Het verdient de aanbeveling om wanneer men binnen het keetbeleid met ouders aan de slag gaat
ook breder te kijken naar de rol van ouders bij het drankgebruik van jongeren. De handreiking
Ondersteuning ouders kan hierbij gebruikt worden.

Financiële aspecten
De kosten van de uitvoering van het model keetbeleid bestaan uit:
• uren gemeente;
• uren jongerenwerk;
• uren andere organisaties (verslavingszorg, politie, brandweer).
Daarnaast zijn er kosten voor de hokkengesprekken (accommodatie, koffie/thee) en hokkenkeuring
(certificaat, brandblusser o.i.d.).

5

Regionaal model Keetbeleid (Samenwerkingsverband Eindhoven, 2009)
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DEEL B
Model Keetbeleid
Dit model keetbeleid is gebaseerd op meerdere voorbeelden van andere gemeenten en landelijke
overheid6.
In het model onderscheiden we drie fasen. De onderdelen en te nemen stappen worden per fase
beschreven. In de bijlagen zijn voorbeelddocumenten weergegeven.

Fase 1 – Voorbereiding
Lokale projectleider aanstellen.
Lokale projectgroep

Deelnemers aan een lokale projectgroep, onder voorzitterschap van een lokale projectleider, zijn:
gemeentefunctionarissen afdelingen welzijn, jeugd, vergunningen en handhaving, jongerenwerker en
GGD.
Lokale startbijeenkomst

De doelstelling is om draagvlak te creëren voor het beleid en om te zorgen voor inbedding van het
beleid in de organisaties. Uit ervaringen elders, zoals Eindhoven en Westland, blijkt het lastig om alle
neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een gezamenlijke startbijeenkomst, waar stilgestaan wordt bij
het belang en de noodzaak om het alcoholgebruik van jeugdigen in hokken en keten tegen te gaan, is
voor de vervolgstappen van groot belang.
Aspecten die in de startbijeenkomst naar voren kunnen komen zijn:
• problematiek jongeren en alcohol;
• werkplan bestuurlijk overleg alcoholmisbruik HM;
• ervaringen keetbeleid andere gemeenten;
• uitgangspunten lokaal keetbeleid;
• communicatie.
Keetbeleid verankeren

Om het beleid in te bedden wordt aanbevolen het keetbeleid te integreren bij een overkoepelend
beleidsthema zoals gezondheid-, alcoholmatiging- of jeugdbeleid. In ieder geval is het belangrijk om
het keetbeleid in z`n geheel onder te brengen op een beleidsterrein. Versnippering van
verantwoordelijkheden en activiteiten komt het beleid niet ten goede.

6

Regionaal model Keetbeleid (2009, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven), Handleiding ketenbeleid (2010,
Ministerie Binnenlandse Zaken), Hokkenbeleid gemeente Westland.
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Fase 2 - Uitvoering
Inventarisatie

Al eerder is getracht een inventarisatie te maken van keten in de regio. De ervaring leert dat keten
ontstaan, langere tijd kunnen bestaan maar ook weer snel kunnen verdwijnen. Het is daarom lastig
om hiervoor een vanuit de projectgroep up to date lijst op te stellen. Meer voor de hand ligt om
binnen een lokaal netwerk bijvoorbeeld toezichthouders/handhavers afdelingen milieu, ruimtelijke
ordening, politie, woningstichtingen en horeca te vragen inzicht te geven in de aanwezige keten.
Ook een zoektocht binnen het eigen netwerk van jongeren en hun ouders kan veel informatie
opleveren. Bijvoorbeeld via internet en de sociale media (twitter, hyves) kunnen keten in beeld
brengen. Daarnaast kunnen wellicht raadsleden en/of wethouders een rol spelen in de
inventarisatie. Wanneer zij binnen de gemeente wonen en kinderen in de leeftijd van grofweg 12 tot
20 jaar hebben, kunnen zij van hun kinderen horen of en waar zich keten bevinden. Het zijn immers
de jongeren zelf die het beste eventuele keten weten te vinden.
Om hier objectief en gericht naar te kunnen kijken is het van belang wat richtlijnen te hebben welke
vormen van keten er zijn.
Hokken en keten zijn ontmoetingsplekken van veelal jongeren die zij in schuren, caravans, kassen en
zolders creëren. Het is een plek die jongeren zelf beheren, waar ze samenkomen voor de gezelligheid
en om te drinken. Niet elke keet is hetzelfde, bij de ene keet ligt de nadruk meer op alcoholgebruik
en bij de andere keet staat het samenzijn met vrienden centraal. Voor de aanpak is het van belang
een onderscheid te maken tussen drie vormen die een keet kan aannemen:7
Huiskamerkeet: Niet bedrijfsmatig, er wordt gratis drank verstrekt of bezoekers nemen hun eigen
drankjes mee, is niet voor publiek geopend en heeft geen permanent karakter. Dit is de
kleinschalige keet, waar strijdigheid met de DHW8 niet aan de orde is.
Buurtkeet: Niet bedrijfsmatig, verkoop drank met kleine winst vaak voor investeringen in keet
zelf, is soms voor publiek uit de omgeving geopend en heeft soms een naar permanentie neigend
karakter. De buurtkeet komt het meeste voor en lijkt een alternatief voor een buurthuis of
jeugdhonk.
Commerciële keet: (Bijna) bedrijfsmatig van opzet, verkoop drank met winst, is voor publiek
geopend en heeft waarschijnlijk een permanent karakter. De commerciële keet lijkt het meest op
een illegale kroeg.
Voor de inventarisatie en duiding van de keten is gebruik te maken van de checklist (zie bijlage A). Bij
een eerste bezoek is het van belang open het gesprek met de jongeren aan te gaan en niet ter plekke
de checklist in te vullen. Dit kan jongeren afschrikken en verder contact en controles bemoeilijken.
Een eerste bezoek kan daarom ook het beste gedaan worden door een combinatie van gemeente (bij
voorkeur de burgemeester) en jongerenwerk. Via het bezoeken van keten, komen er ook andere
keten in beeld (sneeuwbaleffect).
Per type keet moet er een interventiestrategie bepaald worden (door de projectgroep), een
veelgebruikt voorbeeld is te vinden in bijlage B.

7
8

Bron: Keetbeleid, het hokjesdenken voorbij (STAP, 2006)
DHW = Drank- en Horecawet
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Hokkengesprekken

Het is om meerdere redenen van belang met jongeren en hun ouders in gesprek te gaan over het
keetbeleid. In de eerste plaats is voor een succesvolle uitvoering van beleid de communicatie met de
doelgroep noodzakelijk. Daarnaast is het voor de huiskamer- en buurtketen ook van belang dat
jongeren en ouders medeverantwoordelijk worden voor de invulling van het beleid. Op die manier
creëer je draagvlak voor het beleid. Ten slotte kan een open positieve communicatie eraan bijdragen
dat jongeren/ouders zelf hokken aanmelden bij de gemeente, zo is de ervaring bij de gemeente
Westland.
Hokkengesprekken zijn lokale informatiebijeenkomsten waarin samen met jongeren regels opgesteld
worden, rekening houdend met de wet- en regelgeving. Wellicht kan de brandweer een presentatie
geven over brandveiligheid, instelling voor verslavingszorg over alcohol, de gemeente over het
beleid, etc.
In gesprek met de jongeren wordt nagedacht over het opstellen van een keetreglement voor de
huiskamerketen. Keten die voldoen aan het reglement krijgen een keetkeurmerk. Een keurmerk staat
dus voor een goedgekeurde keet die voldoet aan de lokale regels waar het gaat om fysieke en sociale
veiligheid. De ervaring in de gemeente Westland leert dat jongeren wel graag wat terug willen voor
hun inzet, bijvoorbeeld een brandblusser.
Voorlichting aan huis/hokkenkeuring

Als aanvulling op de hokkengesprekken kan er op locatie ook voorlichting plaatsvinden. Zo kan er
met de jongeren en ouders van een keet bekeken worden wat zij in hun specifieke situatie zouden
moeten doen om een keetkeurmerk te krijgen. Daarnaast kunnen ouders extra voorgelicht worden
over hun rol en verantwoordelijkheid. Voor ouders heeft het instituut Trimbos een praktische
handreiking voor ouders en keeteigenaren gemaakt. Deze handreiking is afzonderlijk bijgevoegd. Ook
jongeren kunnen als vriendengroep een workshop9 volgen over huisregels, brandveiligheid, alcohol
en noodgevallen.
Keten worden gekeurd op basis van het, in samenwerking met jongeren, opgestelde keetreglement
en ontvangen een keetkeurmerk (en eventueel brandblusser o.i.d.).

Fase 3 - Continuering
Controlebezoeken

Per type keet wordt een geschikte interventiestrategie toegepast. De globale opbouw van de
controlebezoeken is wel gelijk en bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Voorbereiding
2. Controlebezoek
3. Rapportage
Op basis van de rapportage wordt een interventiestrategie toegepast. De manier van communiceren
is afhankelijk van de interventiestrategie. Hetzelfde geldt voor de partijen die betrokken zijn bij de
controlebezoeken, deze verschillen per type keet:

9

Via Plattelandsjongeren: www.keetkeur.nl
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•
•

•

Huiskamerkeet; accent ligt op het behouden van een gezonde en brandveilige situatie, niet
handhavinggericht dus jongerenwerk.
Buurtkeet; accent ligt op het creëren van een gezonde en brandveilige situatie, dus
jongerenwerk en brandpreventiemedewerker, eventueel (bij vermoeden overtreding DHW)
ook handhaver van de gemeente.
(Semi-)commerciële keet; accent ligt op handhaving dus handhavingmedewerker van de
gemeente.

Continue opsporing- en handhavingsystematiek

Elke keet eenmalig controleren heeft geen zin, het is voor de langere termijn van belang om
regelmatig, zichtbaar te blijven controleren, handhaven, trends te analyseren (zoals
vercommercialisering van keten, toename/afname van keten, verjonging bezoekers keten) en daarop
in te spelen. Hierbij is het handig om voor elke keet een dossier aan te leggen en ook nieuwe hokken
en keten mee te nemen in het traject. Ten behoeve van de coördinatie en continuïteit is het van
belang de continue controle en handhaving van keten als taak te beleggen bij een
afdeling/ambtenaar, zodat het geheel verankerd is in de gemeentelijke organisatie.
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Bijlage A – Checklist beoordeling keten
Datum bezoek + tijd :
Locatie
:
Adres + postcode
:
Gemeente
:
(alleen als locatie niet gekoppeld kan worden aan huisadres)
Kadastraal bekend als :
Bezocht door
:

Object gevestigd in:

woonhuis
schuur/loods aangrenzend aan huis
losstaande schuur/loods
caravan
anders nl……………………………………………

Geschatte oppervlakte:

……… m2

Aantal vaste keetleden:

………

Leeftijd keetleden:

tussen ………….. en …………. jaar

Is er een “ledenlijst”beschikbaar?
ja
nee
opmerkingen……………………………………..

Worden niet-leden toegelaten?
nee
ja, heel soms
ja, alleen vrienden van groep
ja, altijd
ja, maar alleen tijdens feesten
niet kunnen achterhalen

Op welke dagen/tijden is de keet geopend?
iedere dag van de week (overdag en ’s avonds)
iedere avond van de week, vanaf .............. uur
het gehele weekend (overdag en ’s avonds)
bepaalde dagen en tijden in het weekend, nl……
anders, nl………………………………………….
niet kunnen achterhalen
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Worden er alcoholhoudende dranken geschonken?
nee
niet gezien
ja, zwak alcohol (bier, wijn, breezers,< 15 % alc)
ja, sterke drank (boswandeling, whisky >15 %)
ja, allebei
Opmerkingen…………………………………………….

Heeft de bar een professionele uitstraling?
nee
ja
Opmerkingen………………………………………………

Hoe worden deze dranken betaald?
zelf meenemen
turflijst
pot (vrijwillige bijdrage)
vaste bijdrage per periode (maand, kwartaal)
n.v.t. geen drank aanwezig
niet achter kunnen komen

Tot welke categorie behoort deze keet?
huiskamerkeet
buurtkeet
“semi”commerciële keet

Wie verschaft de drank?
de jongeren zelf
de keeteigenaar/ouders
de keeteigenaar/ouders en jongeren gezamenlijk
anders, nl……………………………………………
Opmerkingen……………………………………………

Hoe staat de voorraad drank in relatie tot het aantal jongeren en de hoeveelheid alcohol die
er werkelijk gedronken wordt?
weinig voorraad in relatie tot het aantal jongeren en er wordt relatief weinig gedronken
veel voorraad t.o.v. het aantal jongeren en hier wordt relatief lang over gedaan
veel voorraad t.o.v. het aantal jongeren en de voorraad is relatief snel op
Opmerkingen……………………………………………

Zijn er afspraken m.b.t. drankgebruik?
nee
niet kunnen achterhalen
ja, verantwoordelijke aangesteld
ja, controle ouders
ja, anders nl……………………………….
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Zijn de ouders betrokken bij de keet?
nee
ja, in de vorm van afspraken/controle/toezicht/aanwezigheid/halen drank
anders, nl………………….
Zijn er mogelijke risico’s m.b.t.
alcoholgebruik
drugsgebruik (onderscheid soft- en harddrugs)
combinatie van alcohol- en drugsgebruik
brandveiligheid
overig, nl………………………………

Hoe wordt de keet verwarmd?
niet
gaskachel
houtkachel
elektrische kachel
anders, nl………………………………….

Zijn er meerdere uitgangen? (vluchtwegen via minimaal twee zijden)
nee
ja, twee of meer
Opmerkingen……………………………………..

Is de bouwconstructie brandvertragend?
ja
nee
Opmerkingen………………………………………….

Zijn er brandbare materialen en versieringen aanwezig?
ja
nee
Opmerkingen………………………………………….

Zijn de elektrische aansluitingen en schakelingen veilig?
ja
nee
Opmerkingen………………………………………….

Weten de eigenaar en jongeren hoe er bij brand gehandeld moet worden?
ja
nee
Opmerkingen………………………………………….
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Wordt er gerookt in de keet?
ja
nee
Opmerkingen………………………………………….

Zijn de jongeren op de hoogte van de risico’s van roken in de keet m.b.t. brandveiligheid?
ja
nee
n.v.t.
Opmerkingen………………………………………….

Is de keeteigenaar op de hoogte van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid?
ja
nee
Opmerkingen………………………………………….

Willen keeteigenaren en ouders gebruik maken van het aanbod van de gratis
voorlichtingsbijeenkomst?
ja
nee
Opmerkingen………………………………………….

Is tijdens het controlebezoek de brochure ‘Hokken en keten uitgereikt aan de eigenaar (en evt.
ouders?)
ja
nee
Opmerkingen………………………………………….

Is controle door andere instantie wenselijk?
nee
ja, te weten brandweer/jongerenwerk/handhaver gemeente/politie/anders,
nl……………………..
Opmerkingen…………………………………………
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Bijlage B – Overzicht mogelijke interventiestrategieën
Huiskamerkeet
Beleid

Uitgangspunt
Toestaan
Mededeling
beleidsvoornemen

Feitelijke controle

Incidentele controle
op naleving
reglement

Incidentele
overtreding

Bij niet naleving
waarschuwing en
hercontrole
Bij herhaalde niet
naleving sanctie
Bij ernstige
overtreding sanctie

Acties

Structurele
overtreding
Ernstige
overtreding

Buurtkeet

(Semi-)commerciële
keet
Sluiten
Termijn stellen voor
sluiting (bv. Binnen 2
tot 4 weken)

Sluiten of afbouwen
Sluiten of termijn
stellen voor overgang
naar huiskamerkeet (bv.
2 jaar) en stellen nadere
voorschriften
Regelmatige controle op Intensieve controle
naleving voorschriften
en zonodig opleggen
sanctie om sluiting
af te dwingen
Bij niet naleving
waarschuwing en
hercontrole
Bij herhaalde niet
naleving sanctie
Bij ernstige overtreding
sanctie

Bron: Handleiding ketenbeleid – stappenplan ketenbeleid (Ministerie Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2010)
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Bijlage C – Voorbeeld Keetreglement
Algemene huisregels
• Er mogen maximaal 20 bezoekers per avond aanwezig zijn
• Er is een vaste kern van bezoekers
• Er wordt een ledenlijst bijgehouden
• De keet is alleen geopend voor vrienden (met incidenteel introducés)
• De keeteigenaar is meerderjarig
• Er is ouderlijk toezicht
• Er is sprake van voldoende licht en ventilatie
Huisregels over (brand)veiligheid in onze keet
• Controleer de gasflessen regelmatig: deze staan altijd buiten de keet
• Liever geen versieringen in de keet, anders moeten ze geïmpregneerd zijn en buiten bereik van
warme apparatuur worden gehouden
• Controleer en leeg na elk bezoek de afsluitbare asbakken. Zorg voor een asverzamelbak
• Controleer regelmatig de inhoud van de EHBO-kist
• Controleer regelmatig de batterijen in de brand-/rookmelder
• Sluit niet teveel apparatuur op één stopcontact aan
• Controleer regelmatig de bedrading en schakelingen
• Houd de (nood)uitgang(en) vrij
• Zorg voor een vluchtplan en een actieplan en zorg ervoor dat dit voor iedereen zichtbaar is
Alcohol in de keet
• Alcohol wordt niet geschonken aan jongeren onder de zestien jaar
• Alcohol wordt niet geschonken aan dronken personen
• Sterke drank is verboden in de keet (ook voor mixdrankjes)
• De voorraad die in de keet aanwezig is, is gelijk aan de hoeveelheid die de keetbezoekers mogen
drinken
• In geen geval mag de keet winst maken uit de verkoop van drank
In geval van nood
• Bij ernstige ongevallen of medische nood bel 112 en de keeteigenaar tel. nr.:………………
• Bij ongevallen of verwondingen bel de keeteigenaar en ga onder begeleiding naar de EHBOpost
• In geval van brand: (1) verlaat de keet via de nooduitgang(en); (2) blijf op veilige afstand staan,
(3) bel 112 en (4) bel de keeteigenaar en/of beschikbare ouders. (5) Ga in geen geval de keet weer
in totdat de brandweer het sein ‘brand meester’ heeft gegeven
Belangrijke telefoonnummers
Keeteigenaar:
Alarmnummer: 112
Politie: 0900-8844
Ambulance:
Ouder:
Brandweer:
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Bron: Gedragscode voor ouders en keeteigenaren (Trimbos Instituut, 2010)
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Handreiking Ondersteuning ouders:
‘Alcohol achter de voordeur’
Inleiding
Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau
(Hollands Midden en Midden Holland) aan de slag te gaan met het verminderen van schadelijk
alcoholgebruik. De belangrijkste doelgroep daarbij is jeugd. Zowel wethouders Zorg & Welzijn als
burgemeesters (Veiligheid) nemen deel aan het BOA. In 2010 heeft het BOA een beleidsvisie met een
werkplan vastgesteld. Hierin zijn ook diverse deelprojecten opgenomen. In 2011 worden ter
uitvoering van het werkplan door diverse gemeenten deelprojecten uitgevoerd.
Eén van de deelprojecten is gericht op de ondersteuning aan ouders ‘Alcohol achter de voordeur’.
Doel van dit deelproject is om de mogelijkheden te onderzoeken om achter de voordeur
alcoholgebruik van jongeren te beïnvloeden met als uiteindelijk doel (schadelijk) alcoholgebruik
zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat dan niet specifiek om alcoholgebruik in de thuissituatie,
maar om de rol van ouders en de ondersteuning aan ouders bij alcoholmatiging.
Alle deelprojecten leiden tot handreikingen die door individuele gemeenten gebruikt kunnen worden
om hun eigen alcoholmatigingsbeleid vorm te geven. Samen met het regionale beleid dat voor de
regio Zuid-Holland Noord ontwikkeld wordt bieden de handreikingen een goede basis voor
alcoholmatigingsbeleid in individuele gemeenten.
Met deze handreiking over ‘Alcohol achter de voordeur’ bieden we gemeenten informatie en
mogelijke interventies die ingezet kunnen worden om ouders te ondersteunen in hun rol van
opvoeder waar het gaat om alcohol. De handreiking laat zien dat de rol van ouders van groot belang
is bij alcoholmatiging. Betrokkenheid van ouders komt op vele momenten naar voren: in de eerste
gesprekken over alcohol met hun kinderen, in voorlichting van scholen aan ouders, ondersteuning
van ouders wanneer er sprake is van schadelijk gebruik. Deze handreiking geeft een integraal, maar
niet uitputtend, overzicht van interventies op alle verschillende terreinen waar ouders een rol spelen.

Leeswijzer
In deze handreiking gaan we inhoudelijk dieper op het thema ouders en hun (mogelijke) rol bij
alcoholmatiging in. Daarnaast bieden we een overzicht van mogelijke interventies die ingezet kunnen
worden om ouders te ondersteunen bij hun opvoedingstaak met betrekking tot alcoholmatiging.

Colofon
Deze handreiking is in augustus 2011 opgesteld door de werkgroep Ondersteuning ouders vanuit het
Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Hollands Midden. De werkgroep werd bestuurlijk en ambtelijk
getrokken door de gemeente Leiden met ondersteuning van Stichting Meander. In breder overleg
leverden de GGD, Brijder en diverse afdelingen van de gemeente Leiden hun input ten behoeve van
deze handreiking.
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A
Achtergrond
Uit de gezondheidspeilingen van de GGD is te zien dat jongeren teveel, te vaak en al op jonge leeftijd
beginnen met drinken. Veel opvoeders worden zich steeds meer bewust dat ook zij een rol hebben in
het terugdringen van gezondheidsrisico’s en openbare orde en veiligheidsproblemen die veroorzaakt
worden door het alcohol drinken van hun kinderen. Door ouderavonden in het onderwijs of tijdens
andere contactmomenten worden veel opvoeders bereikt. Zij geven aan behoefte te hebben aan een
duidelijke en ‘begrenzende’ boodschap rond alcoholgebruik. Opvallend is dat jongeren tijdens
voorlichtingen zelf aangeven duidelijkheid te willen van hun ouders door het krijgen van grenzen in
hun alcoholgebruik.
De term ‘het bieden van een veilige omgeving voor alcoholgebruik’ doet steeds meer zijn intrede.
Het vertrekpunt dat voorlichting vooral gebaseerd moet zijn op het overdragen van kennis en leren
kiezen door jongeren is achterhaald. ‘Leren kiezen’ biedt onvoldoende houvast waardoor
experimenteergedrag van (jonge) jongeren te veel ruimte krijgt en kan leiden tot problematisch
gebruik. Ook achterhaald is de boodschap dat experimenteren met alcohol ‘gezond’ is, erbij hoort en
zichzelf corrigeert.
Er is een trend vanuit de samenleving, maar ook door de overheden (landelijk en lokaal
gezondheidsbeleid) dat het bespreken van maatregelen rond alcoholmisbruik zowel een preventieve,
een curatieve als een repressieve insteek dient te hebben. Lang is gedacht dat voor begeleiding van
kinderen in de opvoeding alleen de voorlichtende kant afdoende was. Inmiddels is duidelijk
geworden dat opvoeders zelf vinden dat heldere kaders, eenduidige boodschappen, grenzen stellen
en sanctioneren bij grensoverschrijdend gedrag niet mogen ontbreken bij de opvoedingsstaak. Het is
goed om te zien dat veel opvoeders dit initiatief zelf nemen. Zij zijn in staat om een evenwicht te
vinden tussen ‘vrijheid geven’, hun kinderen stimuleren gezond gedrag te vertonen, grenzen stellen
en zelf ingrijpen als dit uit evenwicht raakt. Zorgen gaan vooral uit naar de groep opvoeders die deze
taak niet (meer) oppakt.
Gemeenten en organisaties kunnen de invloed van ouders op het gedrag van hun kind op vele
manieren beïnvloeden. Een integraal overzicht van deze invloed draagt bij aan het benutten van de
kansen om gedrag van kinderen via hun ouders te sturen. Dit wordt onderstreept door het feit dat
ouders op verschillende plaatsen en op verschillende manieren betrokken zijn bij het gedrag van hun
kinderen (bijv. via school, via professionals thuis, op sportverenigingen etc.). Gemeenten en
instellingen staan voor de taak om een goede analyse van de rol van ouders te maken en vervolgens
een bewuste keuze te maken op welke manier (via welke interventies) ouders te betrekken bij het
alcoholmatigingsbeleid. Deze handreiking biedt hierbij hulp.
Het beïnvloeden van ouders is echter geen gemakkelijke opgave. Er zijn opvoeders die een te
nonchalante houding aannemen ten aanzien van alcoholgebruik. Sommige ouders voelen zich tevens
onvoldoende verantwoordelijk voor eventuele toegebrachte overlast of schade in de openbare
ruimte door hun kinderen. Gezocht dient te worden naar mogelijkheden om effectieve interventies
in te zetten in gezinnen. De uitkomst zou moeten zijn dat, naast dat jongeren zelf verantwoordelijk
kunnen worden gesteld voor hun handelen, ook de omgeving van deze jongeren wordt
aangesproken. Organisaties dienen de boodschap: ‘ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding
van hun kinderen’ stevig te communiceren.
De tijd lijkt rijp om preventie hand in hand te laten gaan met het ook kunnen inzetten van
interventies achter de voordeur. De manier waarop opvoeders hierbij worden ondersteund is van
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groot belang; niet stigmatiserend of beschuldigend maar door het onderkennen dat dit een moeilijke
taak is. Het is van groot belang om weerstanden en schuldgevoel bij ouders te voorkomen en
handvatten te bieden voor hulp als blijkt dat ouders hierin onvoldoende bij machte zijn.
Het doel is opvoeders te overtuigen van hun kracht, invloed en rol binnen de opvoeding m.b.t. dit
onderwerp. Hen overtuigen dat hun goede voorbeeldgedrag in alcoholgebruik goed doet volgen,
steun bieden om alcoholgebruik te ontmoedigen, voorzien van tools voor het stellen van grenzen aan
jong beginnend gebruik, heldere kaders geven voor correctie van overmatig of risicovol gebruik en
opvoeders inzicht geven in de juiste attituden om op een overtuigende manier over dit onderwerp te
communiceren in de opvoeding.

Mate en wijze van beïnvloeding door ouders1
Ouders kunnen met alcoholspecifieke opvoeding het alcoholgebruik van hun kinderen beïnvloeden.
Naast vrienden zijn ouders vanaf het begin van de adolescentieperiode een belangrijke drinkpartner
voor jongeren. En naarmate zij vaker met hun ouders drinken, drinken zij ook vaker met hun
vrienden. In de loop van de adolescentie wordt de rol van vrienden steeds groter, terwijl die van de
ouders gelijk blijft. Uit onderzoek blijken positieve verbanden tussen het alcoholgebruik van ouders
en het alcoholgebruik van hun kinderen. Een belangrijke verklaring hiervoor ligt in de
voorbeeldfunctie van ouders (sociale leertheorie). Dus wanneer ouders meer drinken, blijken hun
kinderen ook meer te drinken. En ouders die meer drinken zijn minder strikt in het stellen van
alcoholspecifieke regels. Dit terwijl het stellen van strikte regels juist een preventief effect heeft op
regelmatig en overmatig alcoholgebruik van jongeren. Naast regels is er ook een positief verband
tussen kwaliteit van communicatie (over alcohol tussen ouders en jongeren) en drinkgedrag van
jongeren. Wanneer de kwaliteit van communicatie goed is, is de kans dat een jongere veel alcohol
per week drinkt kleiner.
Ouders hebben dus wel degelijk invloed op het drinkgedrag van hun kinderen, deze invloed kunnen
ze aanwenden door:
- duidelijke alcoholspecifieke regels te hanteren;
- zelf het goede voorbeeld te geven;
- op een kwalitatief goede manier met hun kinderen te communiceren over alcohol en niet
perse vaak (veel praten over de gevaren van alcohol kan zelfs averechtse effecten hebben);
- goed toezicht te houden op de dagelijkse activiteiten van hun kinderen.

Afbakening
Zoals gezegd richten we ons in deze handreiking op de rol van ouders en de ondersteuning aan
ouders bij alcoholmatiging.
Er is een (grote) groep ouders die goed in staat is om vrijheid te geven, hun kinderen stimuleren
gezond gedrag te vertonen, grenzen te stellen en zelf ingrijpen als dit uit evenwicht raakt. Deze groep
opvoeders is makkelijker te bereiken en staat meer open voor informatie en voorlichting over
alcoholgebruik. Door middel van (bestaande) trajecten van opvoedingsondersteuning,
voorlichtingsavonden onder meer op scholen en websites over alcoholmisbruik·,krijgen zij tools in
handen om de opvoedingstaak (met preventieve, curatieve en repressieve insteek) uit te voeren.
Er is echter ook een groep ouders die hun kinderen niet of onvoldoende corrigeren op
alcoholgebruik. Deze opvoeders nemen een te nonchalante houding aan en denken dat jong en veel
drinken niet zal leiden tot gezondheidsschade. Zij voelen zich tevens vaak onvoldoende
1

Factsheet Alcohol en opvoeding (NIGZ, 2006)
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verantwoordelijk voor eventuele toegebrachte overlast of schade in de openbare ruimte door hun
kinderen. En hebben de tools niet voorhanden om de alcoholopvoeding vorm te geven.
Om deze laatste groep opvoeders te ondersteunen zijn er mogelijkheden om dit met drang vanuit
een situatie (zoals delict, overlast, huiselijk geweld) te doen. Er zijn enkele maatregelen in deze
handreiking beschreven vanuit deze mogelijkheden (zoals Halt-maatregel). Echter de meeste
interventies zijn gericht op alle ouders waarbij extra inzet gepleegd zou moeten worden om deze
moeilijk bereikbare groepen te ondersteunen. Bepaalde interventies lenen zich hier goed voor (zoals
Homeparty).

Integraal beleid
Elke gemeente kent zijn eigen dynamiek en voorzieningenniveau (zoals aantal scholen en
beschikbare opvoedingsondersteuning), er zijn nu eenmaal lokale verschillen. Wat echter wel voor
elke gemeente staat is het belang van een integrale aanpak van alcoholmatiging. Je kunt de
complexe puzzel die leidt tot alcoholmatiging immers niet oplossen met 1 of 2 stukjes, daarvoor zijn
alle stukjes van de puzzel nodig.
Binnen deze handreiking geven we daar vorm aan door binnen de mogelijke interventies een
onderverdeling te maken volgens de 4 pijlers voor een integrale aanpak:
1. Voorlichting, bewustwording en educatie: informatie en voorlichting via o.a. ouderavonden,
campagnes, websites, folders en opvoedingsondersteuning.
2. Inrichting van de omgeving: inrichting van de fysieke of sociale omgeving.
3. Regelgeving en handhaving: regels, reglementen, wetten en de handhaving daarvan.
4. Signalering, advies en ondersteuning: vroegtijdig signaleren, kort advies, doorverwijzen en
begeleiding door professionals.
Het is vervolgens aan gemeenten zelf om te inventariseren welke interventies binnen de gemeente
binnen welke pijler beschikbaar zijn en op welke pijlers extra geïnvesteerd zou moeten worden.
Gemeenten kunnen altijd de keuze maken om dit niet te doen, maar dan wel met het besef dat het
effect minder afdoende zal zijn dan wanneer men wel een integrale aanpak zou hanteren.

Ouders en school
Naast thuis is de school een ander belangrijk domein waarin kinderen zich ontwikkelen. Het is een
omgeving waarin niet alleen vakken worden geleerd, maar waar ook de socialisatie deels vorm krijgt.
Vriendschappen worden gesloten en jongeren in de middelbare schoolleeftijd komen voor het eerst
in aanraking met genotmiddelen zoals alcohol. Er zijn natuurlijk meer leefdomeinen voor jongeren
van belang, maar de school is het leefdomein dat zich ook specifiek op ouders richt, bijvoorbeeld met
ouderavonden. Dit is bij andere leefdomeinen (straat en digitale wereld) niet het geval.
De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is het algemene preventieprogramma over alcohol,
roken en drugs voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs. Het programma is ontwikkeld in 1990, in opdracht van het Ministerie van VWS.
Veel scholen werken al met DGSG. 30% van de basisscholen en 65% van de scholen in het voortgezet
onderwijs neemt aan het programma deel. Bij de uitvoering krijgen de scholen ondersteuning van de
GGD of een instelling voor verslavingszorg.
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Uniek aan het programma is dat het niet alleen draait om voorlichtingslessen. Ook het betrekken van
ouders, het opstellen van duidelijke regels en het signaleren en begeleiden van leerlingen met
problemen zijn belangrijk2.
Ook in de regio Hollands Midden is op veel scholen DGSG ingevoerd.
De programma’s in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo verschillen wat betreft
inhoud en intensiteit. Te zien is dat er, vanuit de scholen, steeds meer vraag is naar mogelijkheden
om de weerbaarheid van leerlingen, maar ook die van ouders te versterken. De GGD onderschrijft dit
vanuit de gedachte dat een weerbaar kind/jongere beter in staat is om de juiste verantwoorde
keuzes te maken. Dit zal een positieve weerslag hebben op de gehele ontwikkeling.
Primair onderwijs

100% van de scholen voor het primair onderwijs krijgt jaarlijks de aanbodgidsen voor preventie, zorg
en opvoedingsondersteuning. In deze gidsen is al het preventie aanbod bijeen gebracht, waaronder
informatie over DGSG. Jaarlijks worden de scholen uitgenodigd om mee te doen met het
preventieprogramma, als dit nog niet is gerealiseerd. Dit gebeurt ofwel door een actieve benadering
vanuit de GGD of via gemeentelijke stimulering. Hierdoor is een toename te zien in het aantal
deelnemende scholen. De andere, al deelnemende, scholen worden voorzien van lesmaterialen,
ouderavonden of begeleiding bij het samenstellen van een uitgebalanceerd aanbod. Van alle scholen
is een dossier aangelegd om de voortgang te kunnen blijven volgen.
Voortgezet Onderwijs

Circa 80% heeft regelmatig contact met GGD en voert een of meerdere pijlers van DGSG. Niet alle
scholen zijn even intensief bezig. Dit is geen gebrek aan motivatie, maar valt te verklaren uit
onderbezetting of andere prioriteitstelling. Er is ook op deze scholen een blijvend contact. Op
scholen wordt een cyclus van 4 jaar gehanteerd. Het eerste jaar is het meest intensief met o.a.
docententrainingen, de inzet van ouderavonden en gastlessen. Ook wordt eens in de 4 jaar op alle
scholen het schoolprofiel (jongerenpeiling) besproken. Van alle scholen is een dossier aangelegd om
de voortgang te kunnen blijven volgen.
In het voortgezet onderwijs is een sterkere motivatie te zien om DGSG af te nemen dan in het primair
onderwijs. Dit valt te verklaren vanuit het feit dat de eerstgenoemde al geconfronteerd worden met
genotmiddelengebruik door hun leerlingen en hiervan zelf hinder ondervinden. Tevens is er een
actievere vraag vanuit opvoeders om aandacht aan dit onderwerp te besteden. In het primair
onderwijs is dit minder het geval. De scholen geven daarnaast aan dat het aanbod van
preventieprogramma’s groot is, er moeten dus keuzes gemaakt worden. Sinds de GGD in de scholen
het thema weerbaarheid heeft geïntroduceerd en aangeeft dat dit effect zal sorteren op allerlei
gezondheidsonderwerpen is te zien dat ook de vraag voor DGSG toeneemt.
Bovenstaande beschrijft de doorontwikkeling van DGSG vanuit het centrale thema weerbaarheid.
Verder laten onderzoeken zien dat extra aandacht dient te worden besteed aan de ontwikkeling van
de hersenen en te verwachte hersenschade door overmatig (genotmiddelen)alcoholgebruik.3
Tevens wordt steeds sterker een pleidooi gevoerd om opvoeders steviger in hun rol te krijgen/zetten
zodat niet alleen beter wordt gecommuniceerd over de risico’s van alcoholgebruik, maar ook
duidelijke regels worden gesteld die bijdragen aan een beschermde omgeving.4

2

Bron: www.dgsg.nl
Guus Smit Hoogleraar, neurobioloog, VU Amsterdam
4
Rutger Engels, Hoogleraar opvoedings/gedragsproblemen, Radboud Universiteit
3
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Specifieke groepen
Het percentage drinkende jongeren is het hoogst onder autochtone Nederlandse jongeren,
daarnaast drinken lager opgeleide jongeren (VMBO) gemiddeld meer dan hoger opgeleide jongeren
(HAVO en VWO). Het percentage drinkende jongeren is onder Marokkaans en Turks Nederlandse
jongeren het laagst. Surinaamse en Antilliaanse jongeren nemen de middenpositie in.5 Er zijn echter
signalen dat onder de Marokkaanse Amsterdamse jongeren het alcoholgebruik stijgt. Uit onderzoek
blijkt dat als allochtone jongeren drinken, zij evenveel drinken als autochtone jongeren.6
Wanneer ouders uit hun geloofsovertuiging niet drinken zou het zo kunnen zijn dat zij moeite
hebben om met hun kinderen te communiceren over alcohol, regels te stellen en signalen te
herkennen. Daarnaast hebben ouders met een migratieachtergrond wellicht minder zicht op het
uitgaanscircuit waarin hun kinderen zich begeven en de situaties waarmee zij daarbinnen
geconfronteerd kunnen worden. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn, ook binnen Marokkaanse en
Turkse opvoeders is de diversiteit (evenals binnen autochtoon Nederlandse opvoeders) groot. Het is
echter wel van belang om bewust te zijn van eventuele andere vragen, behoeften en toepasbare
werkwijzen.
Een heel andere groep opvoeders met migratieachtergrond vormen de Poolse Nederlanders. Hoewel
onderzoek er niet of nauwelijks is, wordt er vanuit gegaan dat het alcoholgebruik onder Poolse
arbeidsmigranten hoog ligt. Als dat al zo is, wil dat nog niet zeggen dat dit ook geldt voor de
opvoeders onder hen. Mocht het wel zo zijn, dan is het risico dat hun kinderen ook (meer) gaan
drinken.
In het algemeen zijn dergelijke specifieke doelgroepen minder goed te bereiken met het standaard
aanbod (vanuit universele preventie) en is een specifieke doelgroepbenadering vaak veel effectiever.
Daarbij wil het vaak helpen om sleutelfiguren uit de gemeenschappen zelf te betrekken om mensen
op een laagdrempelige manier te informeren, voorlichten en te ondersteunen op hun eventuele
specifieke behoeftes.

Communicatie
In het kader van bewustwording is het van belang dat de boodschap van alcoholmatiging en de
opvoedingstaak daarin van ouders breed wordt uitgedragen. Er zijn diverse flyers beschikbaar en
websites·,welke opvoeders in ieder geval onder ogen moeten krijgen. Zoals beschreven onder
afbakening, zal een deel van de opvoeders daarmee goed uit de voeten kunnen.
Echter voor de opvoeders die dat niet kunnen of willen zijn aanvullende interventies nodig.
Daarnaast zal een integrale benadering van alcoholmatigingsbeleid ouders helpen om hun
opvoedingstaak in te vullen. Wanneer er op school en bij de sportclub en tijdens de plaatselijke
feestweek ingezet wordt op alcoholmatiging, sterkt dat ouders in hun rol.

Financiële aspecten
Het gaat hier met name om de uitvoering van specifieke interventies. De kosten hiervan en de
financiering lopen uiteen, mede afhankelijk van de lokale situatie. Er zal steeds gezocht moeten
worden naar welke partij de interventie kan financieren. Deze afweging, wat financiert de gemeente
wel of niet, is een afweging die gemeenten zelf moeten maken.

5
6
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Overzicht mogelijke interventies
In deze handreiking staan we stil bij de mogelijkheden om ouders te ondersteunen bij hun
opvoedingstaak met betrekking tot alcoholgebruik. Zoals in de theoretische achtergrond beschreven
zijn de mogelijkheden om daadwerkelijk repressief op te treden beperkt en gaat het veel meer om
interventiemogelijkheden waarbij aandacht is voor moeilijk bereikbare ouders.
Vanuit de werkgroep ten behoeve van dit deelproject is er in breder verband gezocht naar
(bestaande) interventies die ingezet kunnen worden. Daarbij hebben we gezocht naar variatie in
doelgroep en preventieniveau. Ook hebben we zoveel mogelijk gezocht naar effectief bewezen
interventies.
Het reeds bestaande aanbod in de regio verschilt per gemeente, hiervan is geen inventarisatie
gemaakt. Lokale situaties en behoeften verschillen dusdanig, dat gemeenten zelf een keuze moeten
maken in de mogelijke interventies die daarop aansluiten. Wij adviseren gemeenten om lokaal het
aanbod te inventariseren, deze te spiegelen aan de preventiepiramide zodat inzichtelijk wordt of op
alle niveaus inzet wordt gepleegd en vervolgens aanvullende interventies in te zetten. Door de
problematiek integraal aan te pakken zal het effect groter zijn dan wanneer slechts op één aspect of
in één preventieniveau wordt geïnvesteerd.
De hieronder genoemde interventies zijn divers en lopen uiteen van algemeen preventief tot
specifieke probleemaanpak en repressie. We beschrijven ze ook in die volgorde.

Naam interventie
Korte omschrijving

Doel
Doelgroep

Vorm van preventie
Pijler
Beoordeling kwaliteit en
effectiviteit
Regio/plaats
Betrokkenen
Rol gemeente

Naam interventie
Korte omschrijving

Deskundigheidbevordering professionals
Trainingen voor professionals over alcohol (en andere
genotmiddelen en gamen en gokken) met daarin o.a. aandacht voor
informatieoverdracht, signaleren, begeleiden, bespreekbaar maken,
doorverwijzen en instellingsbeleid.
Vroegsignalering, bespreekbaar maken gebruik, ouders betrekken en
indien nodig doorverwijzen.
Maatschappelijk middenveld; maatschappelijk werk, jeugdzorg, GGZ
jeugd, leerplicht, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
jongerenwerk, bewonersadviseurs, docenten enz.
Algemene preventie.
4; Signalering, advies en ondersteuning.
Zo in algemeen niet te beoordelen.
In Hollands Midden door GGD professionals in sector jeugd al
getraind.
GGD, Brijder, andere aanbieders van deskundigheidbevordering.
Eventueel financieel en/of draagvlakontwikkeling bij instellingen om
hierin te investeren.

Opvoedingsondersteuning
Er is een breed aanbod trajecten opvoedingsondersteuning voor
opvoeders, van korte informatiebijeenkomsten tot uitgebreide
programma`s, zoals Triple P. Een deel van dit aanbod besteedt in
meer of mindere mate ook aandacht aan alcoholgebruik.
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Doel

Doelgroep
Vorm van preventie
Pijler
Beoordeling kwaliteit en
effectiviteit
Regio/plaats
Betrokkenen
Rol gemeente

Naam interventie
Korte omschrijving

Doel
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Ouders in staat stellen een evenwicht te vinden tussen ‘vrijheid
geven’, hun kinderen stimuleren gezond gedrag te vertonen en
grenzen te stellen. En ouders in staat stellen zelf in te grijpen als dit
uit balans raakt.
Ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 10 tot 20 jaar.
Algemene preventie.
4; Signalering, advies en ondersteuning.
Zo in algemeen niet te beoordelen.
Landelijk en hele regio.
Diverse aanbieders van opvoedingsondersteuning, via lokale CJG`s
inzichtelijk.
Regisseur; voldoende bereikbaar aanbod.

De gezonde school en genotmiddelen
Preventieprogramma over alcohol, roken en drugs. Het bestaat uit 4
onderdelen:
- voorlichtingslessen;
- ouderparticipatie;
- opstellen en communiceren van een genotmiddelenreglement;
- signaleren en begeleiden van leerlingen die (problematisch)
middelen gebruiken.
Doelstelling basisonderwijs:
Voorkomen dat leerlingen uit groep 7 en 8 tabak en alcohol gaan
gebruiken.
Doelstelling voortgezet onderwijs:
Jongeren stimuleren om het drinken van alcohol uit te stellen tot in
ieder geval 16 jaar en geen tabak en drugs te gebruiken.

Doelgroep
Vorm van preventie
Pijler
Beoordeling kwaliteit en
effectiviteit
Regio/plaats

Doelstelling middelbaar beroepsonderwijs:
Deelnemers in het MBO die roken, overmatig alcohol of drugs
gebruiken die overwegen te stoppen of minderen of weten de risico's
van het gebruik te beperken en indien nodig hun weg naar hulp te
vinden.
Scholen, leerlingen en ouders van leerlingen.
Algemene preventie.
1 Voorlichting, bewustwording en educatie.
Theoretisch goed onderbouwd.

Betrokkenen
Rol gemeente

Landelijk, ook in regio Hollands Midden op veel scholen in meer of
mindere mate ingevoerd.
GGD en scholen.
Mogelijk scholen stimuleren gebruik te maken van deze interventie.

Naam interventie
Korte omschrijving

Interactieve ouderavonden met theater
Naar aanleiding van korte theaterscènes over herkenbare situaties
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Doel
Doelgroep
Vorm van preventie
Pijler
Beoordeling kwaliteit en
effectiviteit
Betrokkenen

Naam interventie
Korte omschrijving

Doel
Doelgroep

Vorm van preventie
Pijler
Beoordeling kwaliteit en
effectiviteit
Regio/plaats
Betrokkenen
Rol gemeente

Naam interventie
Korte omschrijving
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en dilemma’s wordt een open discussie met het publiek gevoerd
over communicatie met pubers.
Ouders onderzoeken hun persoonlijke norm en krijgen handvatten
om met hun kind in gesprek te gaan.
Ouders van jongeren in leeftijd 12+
Algemene preventie.
1 Voorlichting, bewustwording en educatie.
Niet beoordeeld. Aanbod theatergroep PlayBack, mogelijk zijn er
meer groepen met een dergelijk aanbod.
Theatergroep PlayBack (of een andere aanbieder), bij voorkeur i.s.m.
GGD of verslavingszorg. En de school of instelling die hen inhuurd.

Uit met ouders
Ouders worden ontvangen op het gemeentehuis door de wethouder,
krijgen daar een korte inleiding (met filmpje) en beginnen vervolgens
in vier groepjes onder begeleiding (van gemeenteraadsleden) aan
hun ‘kroegentocht’. Ouders krijgen uitleg over de onderwerpen:
1. alcohol (GGD)
2. drugs (verslavingszorg)
3. geweld (politie)
4. werkwijze in horeca (horeca(vereniging)).
Elk cafébezoek duurt maximaal twintig minuten. De ouders worden
ontvangen met een drankje en er wordt een presentatie gehouden,
waarbij er ruimte is om vragen te stellen en beantwoorden. Na een
kwartier wordt aanstalten gemaakt om naar het volgende café te
gaan. De (vier) oudergroepen gaan tegelijkertijd van start en
bezoeken dus roulerend de vier presentaties.
Ouders van (toekomstig) uitgaande jeugd te informeren over
verschillende aspecten van uitgaan.
Ouders van kinderen die over een paar jaar uit zullen gaan of al
uitgaan. De ouders zijn woonachtig in de regio van het
uitgaansgebied waar deze interventie georganiseerd wordt.
Algemene preventie.
1; Voorlichting, bewustwording en educatie.
Niet onderzocht.
Brabant (onderdeel Laat je niet flessen).
Uitvoering door politie, horeca(vereniging), GGD en verslavingszorg.
Organisatie.

Homeparty
Eenmalige groepsbijeenkomst bij ouders thuis van maximaal 2 uur.
Ouders krijgen o.a. tips hoe met alcohol (en drugs) in opvoeding om
te gaan, bespreekbaar te maken, oefenen ouder-kind gesprek,
informatie over alcohol (en drugs), informatie over verslavingszorg,
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Doel
Doelgroep
Vorm van preventie
Pijler
Beoordeling kwaliteit en
effectiviteit
Regio/plaats
Betrokkenen
Rol gemeente

Naam interventie
Korte omschrijving

Doel
Doelgroep
Vorm van preventie
Pijler
Beoordeling kwaliteit en
effectiviteit
Regio/plaats
Betrokkenen
Rol gemeente

Naam interventie
Korte omschrijving

Variatie

Doel

Doelgroep

A

ouders worden gestimuleerd om informatiezoekend gedrag te
vergroten.
Programma kan aangepast worden aan behoefte deelnemers.
Moeilijk bereikbare ouders voorlichten over alcohol en/of drugs in
de opvoeding.
Moeilijk bereikbare ouders met kinderen in leeftijd van 10 tot 16
jaar.
Specifieke preventie.
1; Voorlichting, bewustwording en educatie.
Theoretisch goed onderbouwde wervingsmethode.
Achterhoek, Brabant.
Preventiewerkers (voor geven van de voorlichting).
Sleutelfiguren voor bereiken van de ouders.
Eventueel financieel.

Sturende brief
Brief van de burgemeester aan ouders/opvoeders van specifieke
groep jongeren (risicogroep) om gezamenlijk verantwoordelijkheid
te nemen en deel te nemen aan voorlichtingsbijeenkomst over
alcohol / drugs. Wijkagent wordt ook betrokken om ouders te
stimuleren deel te nemen aan de voorlichting.
Verandering in houding van ouders t.o.v. drankgebruik jongeren.
Ouders van specifieke risicogroep jongeren.
Specifieke preventie.
1; Voorlichting, bewustwording en educatie.
Niet onderzocht. Ervaring is dat ouders wel bereikt worden op deze
manier.
Katwijk (er zijn verschillende voorbeeldbrieven beschikbaar)
Jongerenwerk en politie voor signalering van risicogroepen.
Eventueel verslavingszorg voor voorlichting aan ouders.
Gemeente is uitvoerder.

Alcoholpoli
Multidisciplinair (kinderarts en psycholoog) nazorgtraject voor
jeugdigen die met alcoholintoxicatie in het ziekenhuis terecht
komen. Bestaande uit een medisch, een verpleegkundig/
pedagogisch en psychologisch onderdeel. Start vanaf moment
opname tot follow up gesprek 6 maanden later.
Gesprek met ouders en kind direct na alcoholintoxicatie in het
ziekenhuis door preventiewerker van verslavingszorg (Brijder) met
eventueel doorverwijzing naar zorg.
Voorkomen van recidive van alcoholintoxicatie/schadelijk
alcoholgebruik in het algemeen en signaleren van onderliggende
psychische (sociaal-emotioneel, gedrag, cognitief) problematiek.
Jeugdigen onder 18 jaar met alcoholintoxicatie en hun ouders.
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Vorm van preventie
Pijler
Beoordeling kwaliteit en
effectiviteit
Regio/plaats
Betrokkenen
Rol gemeente

Naam interventie
Korte omschrijving

Variaties

Doel
Doelgroep

Vorm van preventie
Pijler
Beoordeling kwaliteit en
effectiviteit
Regio/plaats
Betrokkenen
Rol gemeente

A

Curatie/probleemaanpak.
4; Signalering, advies en ondersteuning.
Bewezen effectief op voorkomen recidive jongeren. Bewezen
effectief in bereiken gedragsverandering bij ouders van jongeren
jonger dan 16 jaar.
Eindhoven, Delft, Hoorn.
Ziekenhuizen.
Mogelijk bestuurlijke lobby voor inrichten alcoholpoli in regio/inzet
Brijder bij alcoholintoxicatie.

Boete of kanskaart (Halt-maatregel alcohol+)
Bij overlastgevend gedrag onder invloed van alcohol wordt, na een
proces-verbaal van de politie, verwezen naar Halt in plaats van het
automatisch geven van een boete. Hierna volgt een gesprek met de
betrokken jongere en ouders.
Boete- of kanskaart bestaat uit vrijwillige trainingen voor jongeren
en hun ouders. Verslavingsinstellingen verzorgen deze trainingen,
waarin aandacht is voor de invloed van alcohol op gedrag. Bij de
ouders wordt bovendien aandacht besteed aan opvoeding en
alcoholgebruik. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van deze
leerstraf, volgt alsnog een boete. (De exacte uitwerking verschilt per
Halt-regio).
De Deventeraanpak (project Meer dan een biertje) is vergelijkbaar,
alleen wordt de jongere daar ook door de politie thuis afgeleverd.
Nog een andere methode is een aparte alcoholruimte op het
politiebureau voor jongeren, waar ze alleen door de ouders
opgehaald mogen worden.
Voorkomen van herhaling van gedrag of erger.
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich schuldig maken aan
overlast en vandalisme onder invloed van alcohol, openbaar
dronkenschap of alcoholgebruik op verboden plekken. En specifiek
hun ouders.
Repressie.
3; regelgeving en handhaving.
Eind 2011 is effectevaluatie gereed.
Diverse gemeenten en in de regio: Katwijk.
Politie, Halt, OM, verslavingszorg.
Projectleiding.
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Handreiking
Paracommerciële alcoholverstrekkers
Inleiding
Schadelijk alcoholgebruik behoort tot de tien grootste gezondheidsproblemen in ons land. We weten
al lang dat overmatig alcoholgebruik schade toebrengt aan de gezondheid. Toch hebben we de
afgelopen jaren meer kennis verkregen over de daadwerkelijke gevolgen van alcoholgebruik.
Steeds meer worden we ons ook bewust van de schadelijkheid van alcohol op jonge leeftijd. We
weten nu dat alcoholgebruik bij jongeren op de korte en lange termijn invloed heeft op de
hersenfuncties. Zo kan het consequenties hebben voor hun leervermogen. Jongeren die voor hun
dertiende beginnen met drinken hebben 40% meer kans dat ze op een bepaald moment in hun leven
verslaafd raken.
De schade van alcohol beperkt zich niet tot de gezondheid van de drinker. Alcoholgebruik en
veiligheidsrisico’s zijn vaak met elkaar verbonden. Van de verkeersslachtoffers is 25 tot 30% het
gevolg van alcohol of drugsgebruik. Personen die meer dan 12 glazen drinken in een weekendnacht
hebben 3 keer meer kans dader te zijn van agressie bij het uitgaan. Ongeveer 30% van de
vrouwenmishandeling vindt plaats onder invloed van alcohol.
Schadelijk alcoholgebruik kan het beste worden tegengegaan door het te bezien vanuit de omgeving
waarin het ontstaat. Alcoholgebruik is namelijk niet alleen een persoonlijke keuze. Het gebruik wordt
ook bepaald door de omgeving, denk aan de prijs van alcohol, productaanbod, verkoopregels,
normen, tradities en sociaal netwerk. Volgens de eerder genoemde handleiding kunnen de
interventies van het gemeentelijk beleid zich het beste richten op de omgeving van de drinker. Deze
omgeving van de drinker moet op allerlei manieren en consequent uitdragen wat verantwoord
gebruik van alcohol is.
In de opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging wordt uitgegaan van 4 pijlers. Hiermee
sluiten we aan op het idee dat schadelijk alcoholgebruik het beste aangepakt kan worden vanuit de
omgeving van de drinker.
•
•
•
•

Alcoholbeleid moet gedragen worden door de bevolking (versterking publiek draagvlak).
De geldende regels moeten optimaal benut worden. Aanscherping van regelgeving waar mogelijk
en wenselijk (balans tussen regelgeving en naleving).
Zonder daadwerkelijke handhaving zijn regels krachteloos (doel- en resultaatgerichte naleving).
Voorkomen is beter dan genezen (vroegsignalering en preventie).

Leeswijzer
Deze handreiking bestaat uit twee delen. Het eerste deel is inhoudelijk, waarin we een aantal
voorstellen doen met name op het vlak van regelgeving en handhaving. In het tweede deel worden
good practices kort beschreven zowel voor gemeenten als voor paracommercie. In de bijlage ten
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slotte zijn de resultaten van de enquête, zoals gehouden onder gemeenten uit de regio Hollands
Midden, beschreven.

Colofon
Deze handreiking is in augustus 2011 opgesteld door de werkgroep Paracommercie vanuit het
Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Hollands Midden. De werkgroep werd bestuurlijk en ambtelijk
getrokken door de gemeente Hillegom met ondersteuning van Stichting Meander. Sportservice Zuid
Holland participeerde eveneens in de werkgroep en de GGD en Brijder leverden ook hun input.
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Achtergrond
Deze handreiking gaat specifiek in op de aanpak van paracommerciële alcoholverstrekkers, maar wie
zijn dat nu? We onderscheiden 4 categorieën paracommerciële instellingen:
1.
2.
3.
4.

Recreatieve en educatieve instellingen (dans- en muziekscholen, speeltuinen en scholen)
Sportieve instellingen
Sociaal-culturele instellingen (jongerencentra, club- en buurthuizen)
Instellingen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

Vanuit de Drank- en Horecawet wordt paracommercialisme als volgt omschreven:
“Een vanuit het oogpunt van ordelijk economisch verkeer ongewenste mededinging bij het verstrekken
van alcoholhoudende drank door rechtspersonen, niet zijnde naamloze vennootschappen of besloten
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die zich richten op activiteiten van recreatieve,
sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.”
Een veelgebruikte definitie1 is:
Een vorm van oneerlijke concurrentie door al dan niet op enigerlei wijze gesubsidieerde instellingen, die
buiten hun doelstelling om, horecadiensten verlenen aan het publiek.
De aanpak van alcoholgebruik binnen paracommerciële instellingen is, zoals de definitie al doet
vermoeden, veelal ingegeven vanuit het oogpunt van oneerlijke concurrentie. Het zijn vaak de lokale
horecagelegenheden die een klacht indienen bij Bureau Eerlijke Mededinging. De klachten gaan over
paracommerciële instellingen die tegen een gereduceerd tarief (i.v.m. verkregen subsidie en ontbreken
loonkosten) horecadiensten aanbieden. Dit aspect staat echter in deze handreiking niet voorop.
In deze handreiking staat de alcoholmatiging binnen de paracommercie centraal. Bijvoorbeeld de
zogenaamde derde helft na de voetbalwedstrijd of het jongerencentrum met een fikse drankomzet.
Voor veel verenigingen zijn de kantineopbrengsten een belangrijke bron van inkomsten. Het belang van
deze opbrengsten verschilt per vereniging, maar is er vooral bij buitensportverenigingen2 en
jongerencentra. Tegelijkertijd komen er bij deze sportieve en sociaal-culturele, maar ook recreatieve en
educatieve instellingen veel jongeren als lid, vrijwilliger of bezoeker. Deze combinatie is op z`n minst
zorgelijk. Naast het risico dat jongeren bij paracommerciële instellingen te jong zijn en/of te veel drinken,
geven meerderjarigen met het drinken van alcohol, op dergelijke plaatsen waar veel jeugd is, het
verkeerde voorbeeld.
Om zicht te krijgen op ervaringen, binnen de regio Hollands Midden, met beleid en maatregelen gericht
op de paracommercie hebben we een vragenlijst verspreid onder de gemeenten in de regio. Daaruit
kwam een wisselend beeld naar voren. Sommige gemeenten staan aan de start van het traject om te
komen tot een alcoholmatigingsbeleid, anderen zijn bezig met de uitvoering van beleid en hebben
daarbinnen ook specifieke maatregelen gericht op de paracommercie.
1
2

Bedrijfschap Horeca en Catering
Een gele kaart voor sport (SCP, 2007)
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Het gaat dan met name om:
•
•
•
•

Aanvullende regels op de Drank- en Horecavergunning over schenktijden, verhuur ruimte aan
derden en verbod op sterke drank.
Convenant paracommercie en gemeente.
IVA cursussen aangeboden door gemeente.
Alcoholbestuursreglement (wettelijke verplichting)

Ondanks de verschillen tussen de gemeenten, bleek er wel een brede behoefte aan een handreiking
paracommercie met daarin aandacht voor communicatie, regelgeving, handhaving en sanctionering.
Daarnaast is er behoefte aan goede voorbeelden uit andere gemeenten.

Begin bij de basis
Wij adviseren gemeenten om te starten met het maken van een alcoholmatigingsbeleid. Uit de
handreiking Integraal alcoholbeleid3 blijkt dat alcoholpreventie het meest effectief is als interventies
worden ingezet op meerdere fronten tegelijk en gedurende een langere tijd. Een alcoholmatigingsbeleid
werkt bovendien beter als het niet alleen het gezondheidsbelang dient, maar ook de openbare orde en
dus de veiligheid van burgers. Kortom, het is van belang om een integrale aanpak te verankeren in beleid.
Bestuurlijke durf
“Alcoholmatiging staat of valt met bestuurlijke durf!” Wij doen deze uitspraak, omdat bij het
daadwerkelijk stappen zetten op het gebied van alcoholmatiging, er nogal wat gevraagd wordt van
bestuurders. Het vraagt om de problemen onder ogen te durven zien en deze aan te willen pakken,
het vraagt weerstand te bieden aan de tegengeluiden vanuit de horeca, paracommercie en inwoners
en het vraagt om creatief na te denken over de kansen en mogelijkheden en hiernaar te handelen.

Communicatie
Initiatieven gericht op alcoholmatiging in het algemeen en gericht op alcoholmatiging binnen de
paracommercie in het bijzonder roept veel discussie op. Enerzijds erkennen instellingen, leden en
bezoekers het belang van alcoholmatiging. Anderzijds speelt het belang van de barinkomsten een rol.
Binnen deze spagaat is het voor gemeenten een uitdaging draagvlak te creëren voor maatregelen
gericht op alcoholmatiging, dit is een punt dat blijvend aandacht vraagt. Immers bestuursleden
wisselen en vrijwilligers komen en gaan. Draagvlak voor een alcoholmatigingsbeleid is een
belangrijke voorwaarde voor de acceptatie en het succes ervan. Om draagvlak te creëren is het nodig
dat de gemeente:
•
•
•

3

gevoel van betrokkenheid versterkt door het vroegtijdig betrekken van partijen, helder
communiceert (ook over wat moeilijk is) en successen viert en deelt;
raakvlakken toont, aansluiting zoekt bij bestaande activiteiten/initiatieven;
inzichtelijk maakt wat het paracommerciële instellingen zelf oplevert.

Handleiding lokaal alcoholbeleid (VWA, 2007)
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Iedere gemeente kent een eigen communicatiestijl, de ene gemeente stelt zich formeel op en zal
paracommercie informeren over de regelgeving. De andere gemeente voert regelmatig overleg met
paracommercie en zal hen meer betrekken bij het invoeren van regels. Eindpunt is alcoholmatiging
bij paracommerciële alcoholverstrekkers. De route ernaar toe is aan gemeenten zelf om te bepalen.

Belangrijk wel is om bewust te zijn van de weerstand tegen maatregelen gericht op alcoholmatiging.
Het is van belang draagvlak te creëren zodat instellingen zich niet alleen aan de regels houden, maar
ook een stap verder gaan en zich actief gaan inzetten voor alcoholmatiging.

Regelgeving
De nieuwe Drank- en Horecawet biedt voor de gemeente nieuwe kansen om effectief met
alcoholmatiging aan de slag te gaan. Specifiek op het gebied van paracommerciële
alcoholverstrekkers dient de gemeente een verordening op te stellen waarin de volgende zaken
geregeld moeten worden:
•

•
•

De dagen en tijden waarop alcohol mag worden verstrekt. Dit zijn de zogenaamde
schenktijden. Wij adviseren om drie richtlijnen te hanteren:
1. Niet schenken voor een vaste tijd (bijvoorbeeld 15:00 uur).
2. Niet schenken tijdens activiteiten voor jeugd onder de 16 jaar (bijvoorbeeld
jeugdtoernooi).
3. Maximale schenktijd rond de activiteit (bijvoorbeeld één uur voor en één uur na
de wedstrijd of training).
De verstrekking van alcohol bij in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke
aard, zoals bruiloften en partijen.
De verstrekking van alcohol bij in de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op
personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon
betrokken zijn.

De wetgever beschrijft dat het is toegestaan rekening te houden met de aard van de
paracommerciële rechtspersoon. Hiermee bedoelt de wetgever dat bijvoorbeeld aan
studentenverenigingen andere regels mogen worden opgelegd dan aan buurthuizen of
sportverenigingen. De gemeente kan hiermee recht doen aan de verschillen tussen paracommerciële
instellingen. Overtreding van de gemeentelijke regels rond paracommercialisme wordt bestuurlijk
beboetbaar.
Een aantal zaken met betrekking tot een verantwoorde verstrekking van alcohol blijft van kracht,
zoals:
1. Er dient nog altijd een huishoudelijk reglement te worden opgesteld.
2. Ten tijde van het verstrekken van alcoholhoudende drank is ten minste één barvrijwilliger
aanwezig die een voorlichtingsinstructie heeft gekregen.
3. De minimale leeftijd van een barvrijwilliger is 16 jaar.
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4. Er moet een register worden bijgehouden met de persoonsgegevens van degenen die een
voorlichtingsinstructie hebben gekregen. (Een kopie van) dit register moet op locatie
aanwezig zijn.
Wijzigingen voor wat betreft voornoemd aspect zijn:
•
•

•

In het reglement hoeven de schenktijden niet meer te worden opgenomen. Ook hoeven deze
niet meer duidelijk zichtbaar in de kantine te worden aangegeven. Het màg natuurlijk wel.
Er hoeven nog maar ten minste twee leidinggevenden bij een paracommerciële
rechtspersoon te zijn. Deze moeten wel aan alle eisen van artikel 8 van de Drank- en
Horecawet voldoen.
Een bestuurslid kan nu tevens leidinggevende zijn.

Voor de juridische uitwerking van de mogelijkheden en verplichtingen op grond van de nieuwe
Drank- en Horecawet, verwijzen wij naar de handreiking van de werkgroep regelgeving.

Handhaving en sanctionering
Regelgeving en handhaving hebben een sterke relatie met elkaar. Immers: het heeft geen zin om
regels te stellen als je daar vervolgens niet op handhaaft.
In de nieuwe Drank- en Horecawet wordt de burgemeester aangewezen als het bevoegd gezag. Hij
krijgt ook meer instrumenten in handen om handhaving effectief in te zetten. Voorbeelden van deze
nieuwe instrumenten zijn schorsen van de vergunning voor de verkoop van alcohol in supermarkten
en bestuurlijke boete bij overtreding van de vergunning.
Wij adviseren gemeenten om stevig in te zetten op handhaving. Deze urgente oproep baseren we op
diverse onderzoeken waarbij naleving van regels werd getest door middel van mystery shoppers.
Keer op keer blijkt dat verstrekkers van alcohol, zowel commercieel als paracommercieel, zich slecht
houden aan de geldende regels. In 2011 heeft de gemeente Hillegom een onderzoek uitgevoerd bij
cafetaria’s, supermarkten en slijterijen. Uit dit onderzoek bleek dat 70% van de ondernemers alcohol
verkoopt aan minderjarigen. Ook bij paracommerciële instellingen komen vergelijkbare cijfers naar
voren4.
Het vergroten van de pakkans is een effectief middel om gedrag te veranderen. Nu de gemeente de
handhaving van de Drank- en Horecawet heeft toegewezen gekregen, kunnen wij ook daadwerkelijk
aan de slag met het vergroten van de pakkans. Tegelijkertijd komen er beperkte middelen mee om
deze handhaving ook daadwerkelijk vorm te geven voor een individuele gemeente. Wij adviseren
gemeenten dan ook om het regionaal organiseren van de handhaving te onderzoeken. Welke
schaalgrootte is afhankelijk van de wensen van de gemeente. Het idee is dat een x aantal handhavers
voor de gehele regio werkt en een vastgesteld aantal controles per jaar per gemeente uitvoert.
Daarbij zouden gemeenten in overleg met de handhavers lokale prioriteiten moeten kunnen leggen
en rapportages van de handhavers terug moeten krijgen.

4

Drank kopen kent geen leeftijd (Gosselt et al. 2006)
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Samenwerken op handhaving heeft, naast het financiële voordeel, nog een ander voordeel.
Verenigingen (en ondernemers) kennen hun gemeentelijke handhavers op een gegeven moment.
Handhaving wordt op dat moment minder effectief. Wanneer gemeenten samenwerken, kunnen de
handhavers afgewisseld worden, waardoor deze factor minder een rol speelt.
Binnen de handreiking handhaving wordt het mogelijk regionaal organiseren van handhaving,
organisatorisch en financieel, verder uitgewerkt.
Bij handhaving horen ook sancties, de volgende stappen kunnen als leidraad fungeren en worden
binnen de handreiking handhaving verder uitgewerkt.
Stappen in sanctionering bij geconstateerde overtreding regels:
Incidentele overtreding
Structurele overtreding
Ernstige overtreding

Bij niet naleving waarschuwing
en hercontrole
Bij herhaalde niet naleving
sanctie en hercontrole
Bij ernstige overtreding volgt
direct sanctie en hercontrole

Bij nogmaals herhaalde niet
naleving zwaardere sanctie
Bij herhaalde niet naleving
zwaardere sanctie

Sancties:
1.
2.
3.
4.

Waarschuwing + wijzen op ondersteuning bij invoering regels, herstelperiode.
Eerste sanctie; bestuurlijke boete.
Tweede sanctie; tijdelijk intrekken drankvergunning.
Derde sanctie; definitief intrekken drankvergunning.

Naast handhaving en sanctionering beschikt de gemeente vaak ook over andere
sturingsmechanismen. Gemeenten hebben in veel gevallen een financiële relatie met
paracommerciële instellingen. Van deze relatie kan gebruik worden gemaakt door eisen te stellen
aan het alcoholbeleid van de betreffende organisatie bij de financiering van de organisatie.

Adviezen aan gemeenten
In deze handreiking hebben we diverse adviezen geformuleerd die we voor de helderheid hieronder
voor u op een rij zetten:
1.

5

Wij adviseren gemeenten om te starten met het maken van een alcoholmatigingsbeleid. Uit de
handreiking Integraal alcoholbeleid5, blijkt dat alcoholpreventie het meest effectief is als
interventies worden ingezet op meerdere fronten tegelijk en gedurende een langere tijd.
Alcoholmatigingsbeleid werkt bovendien beter als het niet alleen het gezondheidsbelang dient,

Handleiding lokaal alcoholbeleid (VWA, 2007)
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2.

3.

4.
5.

maar ook de openbare orde en dus de veiligheid van burgers. Kortom, het is van belang om een
integrale aanpak te verankeren in beleid.
Wij adviseren gemeenten om binnen een verordening op het gebied van paracommerciële
alcoholverstrekkers bij vaststelling van schenktijden, de volgende richtlijnen te hanteren:
• Niet schenken voor een vaste tijd (bijvoorbeeld 15:00 uur).
• Niet schenken tijdens activiteiten voor jeugd onder de 16 jaar (bijvoorbeeld jeugdtoernooi).
• Maximale schenktijd rond de activiteit (bijvoorbeeld één uur voor en één uur na de wedstrijd
of training).
Wij adviseren gemeenten om draagvlak te creëren bij paracommercie ten behoeve van
maatregelen gericht op alcoholmatiging zodat instellingen zich niet alleen aan de regels houden,
maar ook een stap verder gaan en zich actief gaan inzetten voor alcoholmatiging.
Wij adviseren gemeenten om stevig in te zetten op handhaving. Het vergroten van de pakkans is
een effectief middel om gedrag te veranderen.
Wij adviseren gemeenten om het regionaal organiseren van de handhaving te onderzoeken. Nu
de gemeente de handhaving van de Drank- en Horecawet heeft toegewezen gekregen, kunnen
wij ook daadwerkelijk aan de slag met het vergroten van de pakkans. Tegelijkertijd komen er
beperkte middelen mee om deze handhaving ook daadwerkelijk vorm te geven voor een
individuele gemeente.

Relatie met andere deelprojecten
Zoals aangegeven onder de paragrafen regelgeving en handhaving en sanctionering, worden deze
verder uitgewerkt in de handreikingen regelgeving en handhaving. Daarnaast is er nog een relatie
met het deelproject aanpak evenementen. Veel paracommerciële instellingen organiseren jaarlijks of
incidenteel evenementen als extra inkomstenbron. Soms is de opbrengst bedoeld voor een specifiek
doel, zoals een jeugdkamp, verbetering accommodatie of materialen. In andere gevallen zijn de
opbrengsten van een evenement een welkome aanvulling op de verenigingskas. Binnen de
handreiking evenementen zal hier ook aandacht aan besteed worden.

Financiële aspecten
De kosten voor maatregelen gericht op de paracommercie bestaan voornamelijk uit uren van de
gemeente. De kosten voor de handhaving worden uitgewerkt in de handreiking handhaving.
Daarnaast zijn er eventuele kosten voor specifieke initiatieven die gemeenten kunnen inzetten (good
practices).

Good practices
Hieronder beschrijven we kort een aantal mogelijke werkwijzen, modellen en projecten zoals die
door gemeenten binnen en buiten de regio Hollands Midden worden toegepast. Voor meer
informatie en/of stukken zijn de vermelde websites te raadplegen. Dit is geen uitputtende lijst.
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Een aantal van de genoemde maatregelen en initiatieven zijn relatief eenvoudig te realiseren. Te
denken valt bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van kraanwater op de tafels in sportkantines en
het relatief goedkoper aanbieden van fris ten opzichte van alcohol.

Nota en beleidsregels Paracommercie gemeente Leiden
De gemeente Leiden heeft een gedifferentieerde aanpak en handhavingtraject vastgesteld waarbij
voor elke categorie specifieke voorschriften en uitzonderingssituaties beschreven worden.
Meer informatie: www.leiden.nl/gemeente
Verbeterplan naleving sportkantines
In de regio Eindhoven is vanuit het project ‘Laat je niet flessen’ een verbeterplan voor sportkantines
opgesteld. Onderwerpen als schenktijden, trainen personeel, prijsacties, afzien van sterke drank en
communicatie komen aan de orde.
Meer informatie: www.ljnf.nl
Convenant met (sport)verenigingen
Diverse gemeenten, waaronder de gemeente Teylingen, hebben een convenant afgesloten met
verenigingen over naleving van de regels en inzet voor alcoholmatiging. Er zijn ook gemeenten die
hieraan een waarderingssubsidie koppelen.
Meer informatie: www.sportutrecht.nl en via de gemeente Teylingen
Keurmerk Frisse Sportclubs
In Den Haag werkte de gemeente samen met sportservice Zuid Holland en Context aan een
campagne gericht op sportclubs. Sportclubs werden gestimuleerd een keurmerk te verdienen en
ondersteund met model reglementen, nieuwsbrieven, een kennisspel (Frisse Dartbord) en gadgets.
Meer informatie: www.denhaag.nl/frisse-blik-op-alcohol.htm
Beleid, Alcohol en Sport
Novadic-Kentron ontwikkelde het BAS-project, een compleet begeleidingstraject voor sportclubs op
alcoholbeleid. Het omvat 5 pijlers: draagvlak creëren bij leden, opstellen alcoholbeleid
(bestuursreglement), IVA instructie voor barvrijwilligers, thema-avond Sport en Alcohol voor leden
en ouderavond.
Meer informatie: www.ljnf.nl
Toolkit drinken is geen sport
De toolkit van NOC*NSF bevat praktische handreikingen voor verenigingen om de handhaving van
leeftijdsgrenzen te verbeteren en bestaat uit voorlichtingsmateriaal, flyers, stickers, poster en een
achtergrondartikel voor het clubblad.
Meer informatie: www.nosnsf.nl
Model bestuursreglement Alcohol in Sportkantines
Ook van NOC*NSF, standaard model dat ingevuld wordt door de vereniging. Kan met wat
aanpassingen ook gebruikt worden voor andere paracommerciële instellingen.
Meer informatie: www.nosnsf.nl
22092011 versie 1.1
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Artikelen voor clubbladen
Er zijn diverse artikelen die, eventueel met wat kleine aanpassingen, zo gebruikt kunnen worden in
clubbladen van (sport)verenigingen.
Meer informatie: www.alcoholinfo.nl

22092011 versie 1.1
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EHBDu
Eerste Hulp Bij Drank en Drugsincidenten in het uitgaanscircuit is een training voor professionals en
vrijwilligers in het uitgaanscircuit. De training is gericht op het herkennen van
gezondheidsverstoringen, de rol van alcohol en drugs daarbij en mogelijke acties en hulpmaatregelen
die ondernomen kunnen worden. De cursus kent verschillende varianten voor vrijwilligers,
horecapersoneel en veiligheidsmedewerkers.
Meer informatie: www.brijder.nl
Mysteryshop
Gemeente Hillegom heeft mysteryshoppers ingezet om te onderzoeken of instanties die alcohol
verkopen zich aan de regels houden voor het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. 70% van de
ondernemers bleek zich niet aan de regels te houden. De gemeente biedt de ondernemers een
cursus aan om het personeel te scholen. Vervolgens worden wederom mysteryshop-acties
gehouden. Ondernemers die vervolgens drie maal achtereen een goed resultaat halen, krijgen een
keurmerk van de gemeente.
Meer informatie: m.pippel@hillegom.nl

22092011 versie 1.1
12

A.8f

Bijlage 1 – Resultaten vragenlijst gemeenteambtenaren
Via de ambtelijke overleggen zorg en welzijn is de vragenlijst verspreid onder 25 gemeenten, hiervan
zijn 18 vragenlijsten ingevuld geretourneerd.

Uit de resultaten blijkt dat er een aantal gemeenten is met een alcoholmatigingsbeleid met ook
maatregelen gericht op de paracommercie. Het gaat dan concreet om voorschriften die verbonden
zijn aan de Drank- en Horecavergunning over schenktijden en verhuur van ruimte aan derden. Er zijn
ook IVA cursussen en cursussen sociale hygiëne georganiseerd op kosten van de gemeente.
Andere gemeenten zitten nog in de startfase en werken aan een overeenkomst met paracommercie.
Weer anderen hebben wel een alcoholmatigingsbeleid maar daarbinnen geen specifieke
maatregelen gericht op paracommercie. Ten slotte zijn er nog de gemeenten die geen (apart)
alcoholmatigingsbeleid hebben.

De knelpunten en daaruit voortvloeiende behoeften van de gemeenten liggen met name op het
terrein van toezicht en handhaving en draagvlak bij de paracommercie. Concreet zijn de volgende
vragen naar voren gekomen:
•
•
•

•
•
•
•
•

Controle op Drank- en Horecavergunning (inclusief voorschriften) door VWA. Welke sancties
kan de gemeente opleggen bij het niet naleven van de vergunning?
Bij verhuur van ruimte aan derden heeft de gemeente geen mogelijkheden om op te treden
bij anders dan om niet alcohol schenken. Welke mogelijkheden zijn er?
Als de nieuwe DHW in werking treedt: kunnen we handhavers opleiden en inzetten in
regionaal verband zodat de kans op herkenning kleiner wordt? Daarbij moeten ook middelen
vrijgemaakt worden om gemeentelijk toezicht en de handhavingfunctie in te vullen.
Welke maatregelen zijn er die mede gericht zijn op de eigen verantwoordelijkheid van
betrokkenen bij alcoholverschaffing in paracommerciële instellingen?
Zo mogelijk regiobrede aanpak zodat er geen verschillen zijn tussen de gemeenten, en
verenigingen scheef naar elkaar kijken. Behoefte aan duidelijke richtlijnen.
Barkinkomsten zijn een belangrijke inkomstenbron. Hierdoor is er vaak weerstand tegen
alcoholmaatregelen, hoe kan deze weerstand worden weggenomen?
Hoe kun je ervoor zorg dragen dat maatregelen worden ingebed in de verenigingen, zodat ze
ook bij bestuurswisselingen overeind blijven?
Wat is de rol van de gemeente bij de aanpak alcoholgebruik paracommerciële
alcoholverstrekkers?

Er is over het algemeen behoefte aan goede voorbeelden, zowel algemeen over mogelijke
maatregelen als specifiek ervaringen elders met bepaalde maatregelen.
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Bijlage 2 – Vragenlijst gemeenteambtenaren
Halverwege 2009 is een bestuurlijk overleg alcoholmisbruik Hollands Midden (BOA) van start gegaan.
De regionale samenwerking wordt gezocht om krachten te bundelen. Het gaat om het ondersteunen,
initiëren en afstemmen van lokale activiteiten en initiatieven. Vanuit een vastgestelde visie heeft het
BOA in een werkplan onderwerpen (deelprojecten) geformuleerd. Meander 6 is gevraagd
ondersteuning te bieden bij een aantal deelprojecten. Eén van de deelprojecten is gericht op het
tegengaan van alcoholmisbruik binnen paracommerciële alcoholverstrekkers, waaronder sportclubs
en buurthuizen. Om zicht te krijgen op ervaringen, binnen de regio Hollands Midden, qua beleid en
maatregelen gericht op de paracommercie heeft Meander samen met de gemeente Hillegom (trekker
deelproject aanpak paracommercie) onderstaande vragenlijst opgesteld. De verzamelde informatie
komt in de vorm van een handleiding beschikbaar voor de hele regio. Deze vragenlijst dient dus vooral
om te voorkomen dat gemeenten opnieuw het wiel moeten uitvinden.
Bij voorbaat dank voor het invullen!
Gemeente:
Contactpersoon:

e-mail:
telefoon:

1. Heeft uw gemeente een specifiek alcoholmatigingsbeleid met maatregelen gericht op
paracommercie?
o Ja, alcoholmatigingsbeleid met maatregelen ook gericht op paracommercie
o Ja, wel alcoholmatigingsbeleid, maar geen maatregelen gericht op paracommercie
o Wel beleid gericht op paracommercie, maar niet gericht op alcoholmatiging
o Nee, geen alcoholmatigingsbeleid
2. Zo ja, wat is de status van dit beleid en deze maatregelen?
o in ontwikkeling
o in uitvoering
o geïmplementeerd
o geëvalueerd
3. Welke goede ervaringen heeft u met maatregelen gericht op paracommercie?
4. Welke knelpunten ervaart u of heeft u ervaren met maatregelen gericht op paracommercie?
5. Heeft de paracommercie zelf goede ervaringen of ervaren zij knelpunten m.b.t.
gemeentelijke alcoholmatigingsmaatregelen?
o geen zicht op
o Ja, te weten:

6

Stichting Meander is een Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Zij adviseert lokale overheden en
uitvoerende organisaties op het gebied van Wmo en diversiteit. Meander bevordert de participatie van
kwetsbare groepen in de samenleving. Zij werkt in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden.
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6. Waar heeft u nog behoefte aan, als het gaat om aanpak alcoholgebruik paracommerciële
alcoholverstrekkers?
7. Ruimte voor vragen en opmerkingen:
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Overzicht adviezen 5 handreikingen BOA

Handreiking Evenementenbeleid
1. Geadviseerd wordt om aan het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning
een hoofdstuk ‘alcohol en drugs’ toe te voegen

2. Geadviseerd wordt om organisatoren van een evenement bij het aanvraagformulier de
brochure ‘handreiking alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’ toe te
sturen.

3. Ga altijd in gesprek met de organisatie wanneer de doelgroep jongeren tot 24 jaar is en er
zwakalcoholische dranken geschonken gaan worden.

Voorstel invoering Halt maatregel in Hollands Midden
1. De Halt maatregel is een nuttig instrument bij de bestrijding van alcoholmisbruik
onder jongeren. De Halt maatregel, die inmiddels formeel van kracht is, zal daarom in
samenwerking met de politie in de loop van 2012 in Hollands Midden actief worden
ingevoerd.
2. De leeropdracht vergroot de effectiviteit van de Halt maatregel aanzienlijk. De
Halmaatregel wordt daarom inclusief de leeropdracht ingevoerd.
3. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige invulling van de leeropdracht. De evaluatie
van Trimbos, die begin 2012 beschikbaar komt, zou hier nog verandering in aan
kunnen brengen.
4. Zolang er geen andere financieringsbronnen zijn gevonden gaan de gemeenten uit van
financiering van de leeropdracht door de gemeenten. Daarbij wordt uitgegaan van de
volgende financieringssystematiek:
In Holland Rijnland:
a. Vaste kosten van de leeropdracht worden regionaal gedekt door de
doeluitkering OGGZ die via de centrumgemeente Leiden loopt.
b. De variabele kosten per jongere worden gedekt door de gemeenten waaruit de
jongere afkomstig is.
c. In de opstartfase van de invoering, de jaren 2012 en 2013 komen de totale
kosten voor rekening van de doeluitkering OGGZ.
In Midden Holland:
Uit een frictiebudget van de doeluitkering wordt €16000 beschikbaar gesteld voor

de uitvoering van Halt in de regio. Dit budget is alleen voor 2012 beschikbaar.
Om gedurende het jaar te kunnen sturen op de totale kosten per gemeente per jaar
worden de aanmeldingen per gemeenten door Halt en Brijder regelmatig aan de
(centrum)gemeenten doorgegeven.
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Handreiking Hangplekken en zuipschuiten
1.

Maak gebruik van de mogelijkheden die de APV biedt

2.

Zet het jongerenwerk in

3.

Onderzoek de mogelijkheid om overlast op het water door alcoholgebruik aan te
pakken.

Handreiking Hokken en Keten
Neem de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stel een lokale projectgroep in
Veranker het keetbeleid
Inventariseer de hokken en keten binnen de gemeente
Communiceer met de betrokken jongeren en ouders
Informeer de jongeren en ouders
Neem waar nodig maatregelen en leg controlebezoeken af
Leg een opsporings- en handhavingssystematiek vast.

Handreiking Ondersteuning ouders: ‘Alcohol achter de voordeur’
Advies:
Maak gebruik van de volgende interventies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deskundigheidsbevordering professionals
Opvoedingsondersteuning
De gezonde school en genotmiddelen (preventieprogramma onderwijs)
Interactieve ouderavonden met theater
Uit met ouders
Homeparty
Sturende brief
Alcoholpoli
Boete of kanskaart (Halt maatregel +)

Handreiking Paracommerciële alcoholverstrekkers
1.

Starten met het maken van een alcoholmatigingsbeleid. Uit de handreiking Integraal
alcoholbeleid

2.

Hanteer binnen een verordening op het gebied van paracommerciële alcoholverstrekkers bij
vaststelling van schenktijden, de volgende richtlijnen:
• Niet schenken voor een vaste tijd (bijvoorbeeld 15:00 uur).
• Niet schenken tijdens activiteiten voor jeugd onder de 16 jaar (bijvoorbeeld jeugdtoernooi).

A.8g
• Maximale schenktijd rond de activiteit (bijvoorbeeld één uur voor en één uur na de wedstrijd
of training).
3.

Creëer draagvlak bij paracommercie ten behoeve van maatregelen gericht op alcoholmatiging
zodat instellingen zich niet alleen aan de regels houden, maar ook een stap verder gaan en zich
actief gaan inzetten voor alcoholmatiging.

4.

Zet stevig op handhaving. Het vergroten van de pakkans is een effectief middel om gedrag te
veranderen.

5.

Onderzoek het regionaal organiseren van de handhaving. Nu de gemeente de handhaving van
de Drank- en Horecawet heeft toegewezen gekregen, kunnen wij ook daadwerkelijk aan de slag
met het vergroten van de pakkans. Tegelijkertijd komen er beperkte middelen mee om deze
handhaving ook daadwerkelijk vorm te geven voor een individuele gemeente.

A.8h
De regionale aanpak van alcoholmatigingsbeleid:

Beleidsvisie van en opdracht aan het
Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging
Hollands Midden
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1.

Urgentie
Nederlandse jongeren drinken het meest van de hele wereld!
40% van de 14-jarigen drinkt iedere week. Van de 15-jarigen koopt 80% zelf
alcohol. Het aantal 10-15 jarigen dat in een ziekenhuis wordt behandeld wegens
alcoholvergiftiging is sinds 2000 verzesvoudigd. Zwaar alcoholgebruik op
jonge leeftijd is de voorspeller van een hele reeks fysieke en psychologische
problemen. Hoe lager de leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken, hoe
groter de kans dat zij op latere leeftijd alcoholafhankelijk worden. Deze groep
zeer jonge drinkers ervaart ook meer alcohol gerelateerde verwondingen en
alcoholmisbruik op ‘latere’ jonge leeftijd (17, 18 jaar).
Alcohol heeft ook aanzienlijke maatschappelijke en economische gevolgen. De
kosten van alcoholmisbruik zijn in de regio Hollands Midden naar schatting 50
tot 120 miljoen euro per jaar. Alcoholmisbruik leidt tot gezondheidsproblemen,
verkeersongelukken, verstoring van de openbare orde/veiligheid, een hoger
arbeidsverzuim, werkloosheid, vroegtijdige schoolverlaters, huiselijk geweld en
dakloosheid. Alcoholcliënten zijn verreweg de grootste groep verslaafden in de
verslavingszorg.

2.

Een complexe opdracht voor gemeenten !!
Gemeenten zijn de regisseur van het alcoholmatigingsbeleid. Maatregelen op het
gebied van publiek draagvlak, regelgeving, handhaving, preventie en
vroegsignalering dienen te worden afgestemd en uitgevoerd. De urgentie van de
problematiek moet door gemeenten worden ervaren en uitgedragen.
Gemeenten worden daarbij met een veelheid van problemen geconfronteerd, zoals
het grote aantal partijen waarmee afspraken moeten worden gemaakt, gebrekkige
regelgeving en toezicht en verschillen tussen de gemeenten bij deze aanpak. Dit
laatste is funest. Veel van de problematiek die met alcoholmisbruik samenhangt
beperkt zich niet tot de gemeentegrens. Dit blijkt bijvoorbeeld bij het zogenaamde
‘waterbedeffect’, maar ook bij alcohol in het verkeer, alcoholmisbruik bij grootschalige
evenementen, ‘uitgaansmigratie’ naar andere gemeenten en commerciële alcoholketen met een regionaal bereik.
Gemeenten ervaren een behoefte aan informatie-uitwisseling, afstemming en
samenwerking om dit probleem aan te pakken. Een regionale aanpak is een
antwoord op deze behoefte en dient dan ook te voorzien in:
 Informatie-uitwisseling en afspraken over uniformering van documentatie;
 Het creëren van een regionaal platform;
 Het vormen van een netwerk van contactpersonen;
 Het introduceren van regionale handleidingen en richtlijnen;
 Het bevorderen van de uitvoering van regionale activiteiten;
 Een betere afstemming met de activiteiten van regionaal werkende organisaties.
Ook politie, openbaar ministerie, GGD, maatschappelijk werk, instellingen voor
GGZ en verslavingszorg en ziekenhuizen onderkennen het belang van de
regionale samenwerking bij de aanpak van alcoholmisbruik.
Met een dergelijke aanpak in het achterhoofd wordt onderstaand ingegaan op de
beleidskaders, de regionale beleidsvisie en de opdracht die het Bestuurlijk Overleg
Alcoholmatigingsbeleid (BOA HM) heeft. De samenstelling van het BOA HM is
weergegeven in bijlage 1.

2

3.

Beleidskader en beleidsvisie

3a.

Beleidskader
Het alcoholbeleid van de rijksoverheid is gericht op: het voorkomen van schadelijk
alcoholgebruik. De belangrijkste doelgroep van dit alcoholbeleid zijn de jongeren en
hun omgeving. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Met het landelijke alcoholbeleid wordt beoogd te bereiken dat:
• kinderen niet voor hun 16e jaar beginnen met drinken;
• jongeren minder gaan drinken;
• minder mensen lichamelijk of geestelijk afhankelijk worden van alcohol;
• de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik in bijzondere situaties worden
verminderd (in het gezin, op het werk, in het verkeer en bij het uitgaan).
Het alcoholbeleid raakt aan veel beleidsterreinen en daarom zijn vele ministeries bij
alcoholproblematiek betrokken.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het preventie-,
zorg- en overlastbeleid. Ook zal een aantal handhavende taken van VWA naar
gemeenten verschuiven. De VWA geeft in de nota “integraal alcoholbeleid” de
coördinerende rol van de gemeente aan. Naarmate gemeenten een sterker beleid
ten aanzien van alcoholmisbruik voeren, kan bijvoorbeeld politie succesvoller zijn in
de aanpak van misbruik en kunnen zorginstellingen hierop beter inspelen.
Gemeenten dienen specifieke doelstellingen te formuleren voor de verschillende
onderdelen van het alcoholmatigingsbeleid.

3b.

Inhoud van een regionale beleidsvisie
De kern van de regionale beleidsvisie is dat een samenhangende, integrale,
regionale aanpak essentieel is voor het bestrijden van dit ernstige
maatschappelijke probleem. Gemeenten zijn aan zet en moeten steun en
voordeel ervaren uit de regionale aanpak. 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 onderscheiden we de 4 beleidspijlers, waarvoor
specifieke doelstellingen worden geformuleerd: publiek draagvlak, regelgeving,
handhaving en vroegsignalering. Het integrale, regionale beleid steunt op de
onderstaande overtuigingen:
• Alcoholbeleid moet gedragen worden door de bevolking (versterking publiek
draagvlak).
• De geldende regels moeten optimaal benut worden. Aanscherping van
regelgeving waar mogelijk en wenselijk (balans tussen regelgeving en naleving).
• Zonder daadwerkelijke handhaving zijn regels krachteloos (doel- en
resultaatgerichte naleving).
• Voorkomen is beter dan genezen (vroegsignalering en preventie).
Maatregelen aan de ‘vraagzijde’ (koop en gebruik) zijn met name voorlichting en
preventie, vroegtijdige signalering en hulpverlening.
Maatregelen aan de ‘aanbodzijde’ (verkoop) worden vooral beïnvloed met hulp van
wet- en regelgeving. Deze kan worden ingezet ter bescherming van de openbare
orde en preventie van misbruik en criminaliteit. Relevante begrippen in dit kader zijn
zelfregulering, facetbeleid1, productregulering en accijnsheffing.
Een afgestemd regionaal beleid op al deze gebieden, rekening houdend met eigen
beleidsruimte en autonomie van gemeenten en eigen verantwoordelijkheden van
politie, justitie en uitvoeringsorganisaties, is het meest effectief.

3

Jongeren en hun omgeving zijn binnen de beleidsvisie de belangrijkste doelgroep.
De opdrachtgevers zijn de relevante gemeenschappelijke regelingen in de regio
Hollands Midden.
Onderstaande doelstellingen zullen SMART worden geformuleerd in het nog op te
stellen werkplan van het BOA HM, nadat de opdrachtgevers de visie en opdracht
hebben vastgesteld.
3c.

Aanpak en doelstellingen binnen de 4 beleidspijlers
Publiek draagvlak
Het gevaar van alcohol schuilt grotendeels in de maatschappelijke acceptatie.
Om publiek draagvlak te creëren zullen gemeenten de gevaren van alcoholmisbruik
onder de aandacht moeten brengen. Dit vraagt regionale afstemming en uitvoering
en gebeurt door middel van:
 Diverse communicatiemiddelen;
 Voorlichtingscampagnes.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van landelijke campagnes. Een eenduidige
boodschap is hierbij van groot belang.
Betrokkenen en doelgroep bij de pijler ‘publiek draagvlak’ zijn onder meer: Jongeren,
ouders, scholen, horeca, detailhandel en sportverenigingen. De ervaring is dat het
communiceren over de verontrustende cijfers leidt tot meer begrip voor maatregelen
onder de bevolking.
Doelstellingen:
A. De maatschappelijke opvattingen over alcoholgebruik in onze regio wijzigen in
goede richting.
B. Intermediairen (scholen, horeca, detailhandel, sportverenigingen, etc.) zijn bereid
tot het verspreiden van deze informatie.
Regelgeving
Naarmate het alcoholbeleid van de gemeente effectiever is ingericht kan de politie
een gerichtere bijdrage leveren op het gebied van handhaving.
Tot maatregelen op het gebied van regelgeving behoren:
 Verhogen van de leeftijdsgrens;
 Beperking van de openingstijden horeca en beperking van de verkooppunten;
 Verbod op alcoholreclames (en regels voor marketing);
 Middels subsidieverordeningen wijzen op de naleving van de wetgeving;
 Prijsbeleid door toepassing van het accijnsinstrument
Doelstellingen:
C. Gemeenten besluiten tot uniforme invoering van de verschillende elementen van
de regelgeving1.
D. Gemeenten hanteren een gezamenlijk plan voor de invoering van de
verschillende elementen van de regelgeving.
Handhaving
Regelgeving heeft alleen effect als deze ook gehandhaafd wordt. Gemeente, Halt,
VWA en politie zullen op het gebied van handhaving intensief moeten samenwerken
volgens de vastgestelde regelgeving.
Tot de mogelijkheden om alcoholmisbruik verder tegen te gaan behoren onder
andere:
1

Vanzelfsprekend zal hierbij rekening worden gehouden met de uitkomst van de thans aan de Tweede
Kamer voorliggende wijziging op de Drank- en Horeca Wet.
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 Intensivering handhaving;
 Interventies gericht op jongeren en hun ouders die betrapt worden op een
overtreding waarbij alcohol in het spel is.
Doelstellingen:
E. Op regionaal niveau realiseren van schriftelijke afspraken over de wijze waarop
de handhaving wordt uitgevoerd;
F. Op regionaal niveau realiseren van schriftelijke afspraken over de interventies die
worden gehanteerd bij overtredingen, waarbij alcohol in het spel is;
G. De afspraken onder E. en F. worden breed onder het publiek bekend gemaakt.
Vroegsignalering
Door middel van vroegsignalering kunnen alcoholproblemen al in het eerste stadium
worden ontdekt. Het in een vroeg stadium hulp bieden heeft maximaal effect.
Partners bij vroegsignalering zijn onder andere: Bureau Jeugdzorg, politie, scholen,
verslavingszorg, GGD, ziekenhuizen en huisartsen.
Doelstelling:
H. Verzekeren van schriftelijke afspraken tussen de betrokken organisaties over de
wijze van vroegsignalering en wederzijdse informatieverstrekking.
I. Een jaarlijkse, gezamenlijke rapportage over de effecten van vroegsignalering
realiseren.

4.

Opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Hollands Midden
Op basis van bovenstaande beleidsvisie hebben de relevante gemeenschappelijke
regelingen in Hollands Midden aan het BOA HM de volgende opdracht gegeven.

4a.

Opdracht
Bevorder het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik en alcoholgerelateerde
overlast door:
1. De afstemming en samenwerking tussen de gemeenten in Hollands Midden op
dit terrein te bevorderen;
2. De afstemming tussen gemeenten enerzijds en uitvoeringsorganisaties
anderzijds te bevorderen;
3. De regionale beleidsvisie om te zetten in een regionaal werkplan, inclusief
geoperationaliseerde doelstellingen A t/m I.

4b.

Beperking van de opdracht
 De opdracht wordt beperkt tot alcoholgebruik. Alleen waar dit zinvol is, kunnen
andere drugs in relatie tot alcoholgebruik in beeld zijn;
 De focus ligt op de beleidspijlers publiek draagvlak (bewustwording, preventie en
communicatie) en regelgeving / handhaving. De organisatie van de zorg is in
mindere mate een gemeentelijke verantwoordelijkheid en is al redelijk op orde.
Daarnaast zijn er al regionale afspraken als er bijvoorbeeld sprake is van huiselijk
geweld in relatie tot alcoholgebruik.
 De nadruk ligt op de doelgroep jeugd / jongeren. Daarbij gaat het ook
nadrukkelijk om de omgeving van de jeugd / jongeren, die invloed uitoefent op de
jongeren, waaronder de ouders. Rekening zal worden gehouden met specifieke
doelgroepen (op basis van bijvoorbeeld opleiding), waarbij de problematiek zich
in grotere mate voordoet.
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4c.

Aard van de werkzaamheden
a. Het operationaliseren van de beleidsvisie en de doelstellingen in een regionaal
werkplan;
b. Inventarisaties en onderzoek bevorderen;
c. Communicatie bevorderen en communicatie-instrumenten ontwikkelen en
aanreiken, zowel wat betreft vorm als inhoud;
d. Advisering in de richting van gemeenten vindt in het algemeen plaats door het
aanbieden van handreikingen;
e. Het voorbereiden van de afspraken die door gemeenten zouden moeten worden
gemaakt.

4d.

Prioritaire onderwerpen
Op basis van de beleidsvisie, de ervaren urgentie, de potentiële effecten en de reeds
ondernomen initiatieven kunnen de volgende onderwerpen voor het werkplan van het
BOA HM worden onderscheiden:
1. Aanscherping en harmonisatie regelgeving gemeenten;
2. Inzet Halt-maatregel alcohol
3. Aanpak ouders / de thuissituatie
4. Aanpak hokken, keten en hangplekken
5. Aanpak paracommerciële alcoholverstrekkers (waaronder sportverenigingen en
buurthuizen)
6. Versterking handhaving (mede op basis van resultaten pilots)
7. Aanpak evenementen
8. Sluitingstijden

4e.

Rapportage en verantwoording
Het BOA HM rapporteert regelmatig aan de besturen van de relevante
gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio, RDOG) en aan de relevante
portefeuillehouders-overleggen. 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.
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Bijlage 1:
Samenstelling Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Hollands Midden:
Wethouder du Chatinier (onafhankelijk voorzitter), Alphen aan den Rijn,
Burgemeester Buijserd, Nieuwkoop, Veiligheidsregio
Wethouder Schoonderwoerd, Kaag&Braassem, Pilotgemeente
Burgemeester Timmers, Oegstgeest, Veiligheidsregio
Wethouder Mostert, Katwijk, Pilotgemeente
W. de Boer, Politie Hollands-Midden,
S. de Gouw RDOG Hollands-Midden, directeur
R. Joesoef Djamil, Parket ‘s-Gravenhage
Wethouder van Gelderen, Leiden, Centrumgemeente doeluitkering
Wethouder Suijker, Gouda, Centrumgemeente doeluitkering
Wethouder Kleijheeg, Hillegom, RDOG
Wethouder Gravesteijn, Ouderkerk, ISMH
Wethouder Gerts, Waddinxveen, ISMH
Ambtelijke deelnemers:
D. Toet, Holland Rijnland
E. Bongers, Leiden
A. van Rijn, RDOG Zuid Holland Noord
E. Holman, RDOG Midden Holland
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1. Inleiding
Halverwege 2009 is een bestuurlijk overleg alcoholmisbruik Hollands Midden van start
gegaan. Dit bestuurlijk overleg bestaat uit vertegenwoordigers van:
• De Veiligheidsregio Hollands Midden
• De RDOG Hollands Midden
• De intergemeentelijke samenwerkingsorganen Holland Rijnland en Midden Holland
• Het OM
Aan het bestuurlijk Overleg nemen ook gemeenten deel op grond van deelname aan de pilot
“Toezicht Drank en Horecawet”. Daarnaast zijn de centrumgemeenten Gouda en Leiden
vertegenwoordigd omdat zij uitvoering geven aan de decentralisatie uitkering verslavingzorg.
Het Bestuurlijk Overleg werkt op basis van een halverwege 2010 door bovengenoemde
organen vastgestelde visie en opdracht.
In deze visie en opdracht staat in Hoofdstuk 4: “Opdracht aan het Bestuurlijk Overleg” onder
de paragraaf “Aard van de werkzaamheden” (4c.a)als eerste genoemd:
Het operationaliseren van de beleidsvisie en de doelstellingen in een regionaal werkplan;
Onder
1.
2.
3.
4.
5.

de paragraaf 4d worden daarbij de volgende prioritaire onderwerpen genoemd:
Aanscherping en harmonisatie regelgeving gemeenten;
Inzet Halt-maatregel alcohol
Aanpak ouders / de thuissituatie
Aanpak hokken, keten en hangplekken
Aanpak paracommerciële alcoholverstrekkers (waaronder sportverenigingen en
buurthuizen)
6. Versterking handhaving (mede op basis van resultaten pilots)
7. Aanpak evenementen
8. Sluitingstijden

In dit werkplan worden de in de opdracht genoemde prioritaire onderwerpen uitgewerkt.
In de vastgestelde visie en opdracht wordt het kader aangegeven waarbinnen de in dit
werkplan genoemde onderwerpen/projecten worden uitgevoerd. Leidend is een integrale
aanpak vanuit preventie/voorlichting gecombineerd met regelgeving/handhaving. Deze
integrale aanpak blijkt het meest effectief te zijn. De regionale samenwerking wordt gezocht
om krachten te bundelen. Het gaat daarbij om:
 Informatie-uitwisseling;
 Het creëren van een regionaal platform;
 Het vormen van een netwerk;
 Het introduceren van regionale handleidingen en richtlijnen;
 Het bevorderen van de uitvoering van regionale activiteiten;
 Een betere afstemming met de activiteiten van regionaal werkende organisaties.
Het gaat dus niet om het overnemen van taken en verantwoordelijkheden van lokale en
regionale bestuursorganen maar om het ondersteunen, initiëren en afstemmen van lokale
activiteiten en initiatieven.
2. Beoogde resultaten
Het is belangrijk concrete doelen vast te stellen. De Rijksoverheid heeft landelijke concrete
doelstellingen bepaald als stimulering voor de lokale overheden om deze te realiseren in het
lokaal gezondheidsbeleid. De volgende doelstellingen zijn opgenomen in de Hoofdlijnenbrief
Alcoholbeleid:
•
•

Percentage kinderen (12 t/m 15) dat alcohol drinkt in 2011 terugbrengen tot 62%
(2003:82%)
Percentage volwassen probleemdrinkers in 2011 terugbrengen tot 8% (2004: 9,3%)
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In overleg met de GGD zal op basis van deze rijksdoelstellingen worden bepaald in hoeverre
deze doelstellingen voor Midden Holland relevant zijn en ook meetbaar op Midden Holland
niveau.
3. Organisatie
Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit vertegenwoordigers van:
• Het ISMH
• De RDOG Hollands Midden
• De Veiligheidsregio Hollands Midden
• Het OM
Het Bestuurlijk Overleg wordt ondersteund door het samenwerkingsverband alcohol
bestaande uit:
• Een aantal beleidsmedewerkers zorg en welzijn van de gemeenten
• Een aantal beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid van de gemeenten
• Een vertegenwoordiging van Brijder
• Een vertegenwoordiging van de RDOG
• Een vertegenwoordiging van de ISMH/Holland Rijnland
Het samenwerkingsverband heeft een kerngroep bestaande uit:
• Een vertegenwoordiger van de centrumgemeenten Leiden en Gouda
• Een vertegenwoordiger van de RDOG
• Een vertegenwoordiger van Holland Rijnland/ISMH
De leden van de kerngroep nemen deel aan het Bestuurlijk Overleg en dragen zorg voor het
secretariaat van het Bestuurlijk Overleg.
Per project is in het overzicht van de projecten aangegeven welke organisatie
verantwoordelijk is om het project uit te kunnen voeren. Voor elk project is een bestuurlijke
trekker uit het Bestuurlijk Overleg aangewezen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
het project.
Jaarlijks wordt een stand van zaken van alle projecten opgesteld.
Deze afspraken gelden voor de periode 2010 – 2013. Eind 2013 wordt het BO geëvalueerd op
basis waarvan zo nodig nieuwe afspraken worden gemaakt.

4. Financiën
Decentralisatie uitkering via de centrumgemeenten Leiden en Gouda.
Leiden:
De middelen die Leiden voor verslavingspreventie ontvangt, worden in 2010 als volgt
besteed:
Subsidie Brijder Verslavingsgroep:€ 222.179,Subsidie RDOG: € 196.948,Losse subsidies: € 10.528,Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat binnen dit budget van in totaal € 429.655,- de
regionale activiteiten voor verslavingspreventie bekostigd moeten worden. De regio is vrij om
deze middelen naar eigen inzicht te besteden.
Gouda: Moet nog worden ingevuld.
Mogelijke andere bronnen zijn:
• Begroting GGD/Holland Rijnland/ISMH/Veiligheidsregio
• Bijdragen gemeenten
• Provincie
• Europa
• STAP, Trimbos, VNG etc.
• Samenwerkingspartners
Vooralsnog zijn er geen mogelijkheden bekend bij deze bronnen om ondersteuning aan onze
projecten te geven.
3

Er wordt gebruik gemaakt van de uren van de centra voor maatschappelijke Ondersteuning,
die de provincie in het kader van de Regionale Agenda Samenleving aan de gemeenten van
Midden Holland en Holland Rijnland beschikbaar stelt.

5. Communicatie
Bij elk van de projecten speelt communicatie een belangrijke rol. Het gaan om de
communicatie naar de gemeenten, naar de burgers en naar de betrokken maatschappelijke
organisaties. Het Bestuurlijk Overleg zal dit onderwerp nog nader uitwerken.
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De projecten
1. Aanscherping en harmonisatie regelgeving gemeenten
Doelstelling
• Het beperken van de beschikbaarheid van alcohol door aanscherping van de
regelgeving.
• Het versterken van de effecten van regelgeving door harmonisatie van de regelgeving
in de regio.
Beschrijving project
De wethouders sociale agenda van Zuid-Holland Noord (Holland Rijnland en het toenmalige
Rijnstreekberaad) hebben op 10 juli 2008 besloten om te komen tot een regionaal en
integraal pakket van regels om de beschikbaarheid en gebruik van alcohol op alle plekken
waar alcohol gebruik aan de orde is (sport, school, winkel, horeca, jeugd- en jongerenwerk,
openbare ruimte) te reguleren gericht op het terugdringen van het alcoholgebruik/misbruik
met name onder jongeren. Een regionale ambtelijke werkgroep is aan de slag gegaan om de
bestaande regelgeving in de gemeenten te inventariseren op basis waarvan aanbevelingen
konden worden gedaan voor alle gemeenten in de regio. Het plan is om op basis van dit
overzicht van de bestaande lokale regelgeving in de gemeenten van Zuid-Holland Noord een
handreiking voor gemeenten op te stellen met als doel de regelgeving waar nodig aan te
scherpen en binnen de regio te harmoniseren.
In de 2e helft van 2008 heeft de werkgroep de nota: “Regelgeving lokaal alcoholbeleid ZuidHolland Noord” vastgesteld. Deze nota bevat een overzicht van alle lokale regelgeving in de
gemeenten van Zuid-Holland Noord die gaat over de beschikbaarheid van alcohol. De
conclusie is getrokken dat met name de lokale verordening op basis van de Drank- en
Horecawet mogelijkheden biedt. Daarnaast kunnen ook in de APV regels over de
beschikbaarheid van alcohol worden opgenomen. Het rapport eindigt met conclusies en
aanbevelingen die de basis kunnen vormen van de nog op te stellen handreiking.
Basis van dit initiatief vormt de wetenschap dat beperking van de beschikbaarheid van alcohol
een effectieve methode is om misbruik van alcohol te voorkomen. Voorwaarde voor een
effectieve inzet van dit instrument is dat de regelgeving gecombineerd wordt met een goede
communicatie over de regelgeving en gepaard gaat met een adequate handhaving van de
regels.
Rol Bestuurlijk Overleg
Het bieden van een handreiking aan de gemeenten.
Verantwoordelijken
Op basis van de handreiking stellen gemeenten waar nodig hun eigen verordening bij/vast.
Afstemming vindt plaats binnen Holland Rijnland/ISMH en de Veiligheidsregio.
Middelen
Inzet werkgroep ambtenaren: secretaris (20 uur), juridisch, tevens schrijver (40 uur),
gezondheidszorg (20 uur) en openbare orde en veiligheid (20 uur).
Planning:
Mei 2011
Bestuurlijk Overleg
Najaar 2011

1-1-2012

Model verordening gereed
15 juni
Presentatie portefeuillehoudersoverleggen
Veiligheidsregio: DB en AB
Project afgerond
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Implementatie van de aanbevelingen is mede afhankelijk van de wijziging Drank en Horeca
Wet. De wijziging van de Wet ligt thans voor aan de IIe Kamer (maart 2011). Het voorstel is
om dit niet af te wachten en op basis van de voorliggende wetswijziging een handreiking op te
stellen.
2. Halt-maatregel alcohol
Doelstelling
Onderzoek naar de vraag of en in hoeverre invoering van de Halt maatregel in Hollands
Midden wenselijk is met als doel om recidive van alcohol gerelateerde delicten te voorkomen.
Beschrijving project
Vanaf 1 januari 2010 is landelijk de haltafdoening alcohol in werking getreden. Deze
haltafdoening is een vroeginterventie voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die
overmatig alcohol gebruiken in de openbare ruimte met ongewenste neveneffecten voor de
maatschappij als gevolg. Soms gaat het om overtreding van het Wetboek van Strafrecht,
zoals vernielingen/vandalisme en openbare dronkenschap, soms om de overtreding van
alcoholgerelateerde bepalingen in de APV. De interventie bestaat uit het Halt-traject en een
leeropdracht. Het doel is om schadelijk alcoholgebruik terug te dringen en de recidive voor
het Halt-waardige delict te voorkomen.
Bij het wettelijk invoeren van de haltafdoening alcohol is de zaak echter nog niet af. Het
uitvoeren van de haltafdoening alcohol dient te geschieden in de vorm van een projectmatig
samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, Halt, de GGD, het OM en de locale instelling
voor verslavingszorg en preventie. Van de gemeente wordt verwacht hierbij een regierol te
vervullen (hoewel het ook mogelijk is dat een andere partner deze taak op zich neemt).
De haltafdoening dient als extra handhaving- en interventie-instrument. Het grote voordeel
van dit instrument is dat de voorlichting en preventie gericht is op jongeren, die door
alcoholgebruik al in de problemen is gekomen en het feit dat via Halt de ouders betrokken
kunnen worden bij alcoholproblematiek van jongeren.
Het uitvoeren van de haltafdoening kan geschieden binnen een gemeente. Er bestaat echter
altijd een risico dat er sprake is van het zogenaamde waterbedeffect. Samenwerking met
buurgemeenten, of regionaal implementeren van de haltafdoening is in dergelijke gevallen
wenselijk.
De haltafdoening zelf is een verantwoordelijkheid van de Halt organisatie. De gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de daarbij behorende preventie activiteiten in de vorm van een
leeropdracht. Tot nu toe wordt voor de financiering van de leeropdracht gebruik gemaakt van
de decentralisatie uitkering verslavingszorg. In overleg met OM en Halt zal moeten worden
bepaald welke activiteiten worden uitgevoerd en wie daar inhoudelijk en financieel
verantwoordelijk voor is.
In Katwijk is inmiddels ervaring met deze haltafdoening opgedaan. Het politiedistrict Rijn- en
Veenstreek heeft aangegeven de maatregel ook in te willen voeren. Ook Hillegom heeft
belangstelling.
Brijder is verantwoordelijk voor de leeropdracht als onderdeel van de halfafdoening in
Katwijk. De activiteiten van Brijder worden bekostigd uit de decentralisatie uitkering
verslavingspreventie. Op basis van de ervaringen tot nu toe is de inschatting dat bij een
volledige invoering in Zuid-Holland Noord de structurele kosten van Brijder een substantieel
beslag gaan leggen op de middelen van Brijder voor preventieve activiteiten. Onderzocht zal
worden welke varianten voor de leeropdracht er zijn vanuit het oogpunt van een goede prijs –
kwaliteit verhouding.
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Rol bestuurlijk overleg
Onderzoek naar de mogelijke invoering. Vervolgens op basis hiervan coördinatie van de
implementatie in de 4 politiedistricten
Formuleren van een voorstel voor de financiering van de leeropdracht als onderdeel van de
Haltmaatregel
Verantwoordelijken
Gemeenten beslissen over de invoering in districtsverband
Coördinatie: Veiligheidsregio
Leiden (voor Zuid-Holland noord) en Gouda (voor Midden-Holland) zijn verantwoordelijk voor
de besteding uit de decentralisatie uitkering in overleg met de regiogemeenten.
Financiën:
De inschatting voor de besteding van het aantal uren Brijder voor Zuid-Holland Noord is:
Voor de tweede helft van 2010: 145,5 uur
Voor 2011: 423 uur
Bij volledige invoering: 1000 uur
Deze kunnen worden gefinancierd uit de decentralisatie uitkering (beschikbare uren 2010
voor Brijder 2800 uur). Dat gaat ten koste van de andere activiteiten van Brijder op het
gebied van alcoholpreventie.
De vraag is in hoeverre de leeropdracht niet een verantwoordelijkheid is van het OM. Het OM
staat op het standpunt dat het gaat om een extra activiteit, die niet voor financiering uit de
Halt zelf in aanmerking komt. Overleg met Halt/OM hierover is gewenst.
Er zal worden onderzocht of er ook andere financieringsbronnen zijn. Gemeenten kunnen
besluiten ook zelf de leeropdracht te financieren.
Activiteiten/Planning
In het Bestuurlijk Overleg is de afspraak gemaakt dat de haltafdoening pas dan pas dan zal
worden ingevoerd als er regionaal afspraken over de financiering van de leeropdracht zijn
gemaakt.

3. Ondersteuning ouders: ‘Alcoholmisbruik achter de voordeur’
Doelstelling
Het doel is om opvoeders te overtuigen van hun kracht, invloed en rol binnen de opvoeding
m.b.t. dit onderwerp. Hen overtuigen dat hun goede voorbeeldgedrag in alcoholgebruik goed
doet volgen, steun bieden om alcoholgebruik te ontmoedigen, richtlijnen geven voor het
stellen van grenzen aan jong beginnend gebruik, heldere kaders geven voor correctie van
overmatig of risicovol gebruik en opvoeders inzicht geven in de juiste attituden om op een
overtuigende manier over dit onderwerp te communiceren in de opvoeding.
Beschrijving project
Uit de gezondheidspeilingen is te zien dat jongeren teveel, te vaak en al op (te) jonge leeftijd
beginnen met drinken. Veel opvoeders worden zich steeds meer bewust dat ook zij een rol
hebben in het terugdringen van gezondheidsrisico’s en openbare orde en
veiligheidsproblemen die veroorzaakt worden door het alcohol drinken van hun kinderen. Door
ouderavonden in het onderwijs of tijdens andere contactmomenten worden veel opvoeders
bereikt. Zij geven aan behoefte te hebben aan een duidelijke en ‘begrenzende’ boodschap
rond alcoholgebruik. Opvallend is dat jongeren tijdens voorlichtingen zelf aangeven
duidelijkheid te willen van hun ouders door het krijgen van grenzen in hun alcoholgebruik.
De term ‘het bieden van een veilige omgeving voor alcoholgebruik’ doet steeds meer de
intrede. Het vertrekpunt dat voorlichting vooral gebaseerd moet zijn op het overdragen van
kennis en leren kiezen door jongeren is achterhaald. ‘Leren kiezen’ biedt onvoldoende houvast
waardoor experimenteergedrag van (jonge) jongeren te veel ruimte krijgt en kan leiden tot
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problematisch gebruik. Ook achterhaald is de boodschap dat experimenteren ‘gezond’ is, erbij
hoort en zichzelf corrigeert.
Vanuit de samenleving maar ook door de overheden wordt steeds duidelijker gesteld dat het
bespreken van maatregelen rond alcoholmisbruik zowel een preventieve, een curatieve als
een repressieve insteek dient te hebben. Lang is gedacht dat voor begeleiding van kinderen in
de opvoeding alleen de voorlichtende kant afdoende was. Steeds luider wordt de roep van de
samenleving dat er een integrale aanpak, ofwel instrumenten die op elkaar aansluiten, is voor
(het voorkomen van) alcoholmisbruik, waarin ouders een belangrijke rol spelen. Vanuit de
voorlichting is nu ook duidelijk geworden dat opvoeders zelf vinden dat heldere kaders,
eenduidige boodschappen, grenzen stellen en sanctioneren bij grensoverschrijdend gedrag
niet mogen ontbreken bij de opvoedingsstaak. Het is goed om te zien dat veel opvoeders dit
initiatief zelf nemen. Zij zijn in staat om een evenwicht te vinden tussen ‘vrijheid geven’, hun
kinderen stimuleren gezond gedrag te vertonen, grenzen stellen en zelf ingrijpen als dit uit
het evenwicht raakt. Zorgpunt blijven die opvoeders die deze taak niet oppakken. Er is een
groep ouders die een te nonchalante houding aanneemt door te denken dat te jong en teveel
drinken niet zal leiden tot gezondheidsschade. Zij voelen zich vaak tevens onvoldoende
verantwoordelijk voor eventuele toegebrachte overlast of schade in de openbare ruimte door
hun kinderen.
Binnen de integraliteit dient ook gezocht te worden naar mogelijkheden om sturing
(ondersteuning en stimuleren) achter de voordeur te vergroten. De uitkomst zou moeten zijn
dat, naast dat jongeren zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun handelen, ook de
omgeving van deze jongeren wordt aangesproken om ervoor te zorgen dat als alcohol wordt
gebruikt dit verantwoord gebeurt en zeker geen overlast geeft in de openbare ruimte.
Organisaties dienen ouders mogelijkheden te bieden voor ondersteuning bij opvoeding en
knelpunten in de opvoeding, waarbij ouders wel zelf verantwoordelijk blijven voor de
opvoeding van hun kinderen.
De tijd lijkt rijp om preventie hand in hand te laten gaan met het ook kunnen inzetten andere
instrumenten, bijvoorbeeld vanuit het handhavingsperspectief. De manier waarop opvoeders
hierbij worden ondersteund is van groot belang; niet stigmatiserend of beschuldigend maar
door het onderkennen dat dit een moeilijke taak is. Het is van groot belang om weerstanden
en schuldgevoel bij ouders te voorkomen en handvatten te bieden voor hulp als blijkt dat
ouders hierin onvoldoende bij machte zijn.
Mogelijkheden voor sturing achter de voordeur
Het inzetten van handhaving achter voordeuren staat nog in de kinderschoenen. Veel
bedachte maatregelen kunnen niet worden uitgevoerd omdat opvoeders bij wet niet
aansprakelijk gesteld kunnen worden of verplicht kunnen worden mee te werken aan het
corrigeren van hun zoon/dochter. Toch wordt in het land op verschillende wijze
geëxperimenteerd de grenzen op te zoeken naar wat wel toelaatbaar is. Een voorbeeld
hiervan is het inzetten van de ‘Haltmaatregel Alcohol’ (project 2) waarbij jongeren worden
beboet voor alcoholdrinken in de openbare ruimte, worden verwezen naar Halt voor een
taakstraf en opvoeders worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de gesprekken. Bij reden tot
(gezins)zorg hebben de medewerkers van Halt de mogelijkheid om een zorgmelding te doen
bij het AMK. De komende jaren kunnen vanuit de regiovisie verschillende andere vormen van
handhavingsmaatregelen/handhavingsgrip worden onderzocht, ontwikkeld en uitgevoerd om
zo een bijdrage te leveren aan dit handhaven en sturen achter de voordeur.

Deelprojecten
Maatregelen kunnen zijn:
Algemeen:
• Het opstellen van een ‘sturende’ College/Burgemeestersbrief met een oproep aan alle
ouders/opvoeders van jongeren van 11 tot en met 17 jaar om gezamenlijk de
verantwoordelijkheid te nemen om alcoholmisbruik terug te dringen.
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•

•
•

•

•

Informatie op de gemeentepagina van de lokale krant(en) met hierin de uiteengezette
beleidslijnen van de gemeente m.b.t. het handhaven van de openbare orde en
veiligheid.
Onderzoek naar de mogelijkheid om vanuit Halt de gesprekken met ouders een
‘verplichtend karakter’ te kunnen geven.
Deventer Aanpak; jongeren 12-16 die een strafbaar feit begaan m.b.t. alcohol door
politie thuis laten afleveren. Meerwaarde: schrikeffect én bewustwordingsproces bij de
jongeren en hun ouders. Beiden krijgen een cursus aangeboden die hen bewust moet
maken van de schadelijke gevolgen van alcohol.
Het reserveren van een aparte ruimte op het politiebureau waar jongeren kunnen
verblijven die een overtreding hebben begaan rond alcohol. Jongeren mogen pas weg
als zij worden opgehaald door hun ouders.
Kennis ophogen bij jeugd AMW, jeugdzorg, GGZ jeugd, leerplicht, jeugdartsen
jongerenpreventieprojecten, verpleegkundigen en jongerenwerk om zo
vroegsignalering van alcoholmisbruik door jeugd in te kunnen zetten, dit bespreekbaar
te maken en ouders in te schakelen bij jongeren < 16 jaar.

Opvoeders:
• Overtuigen van hun kracht, invloed, rol en verantwoordelijkheid binnen de opvoeding
m.b.t. dit onderwerp. Deze boodschap dient vast onderdeel te zijn van de
voorlichtingen maar kan ook als boodschap worden ingezet door de
consultatiebureauarts en/of de jeugdarts tijdens contactmomenten i.v.m.
gezondheidscontroles van de kinderen.
• Wijzen op de gevolgen van zelf alcohol geven of kopen voor hun kinderen.
• Oproepen ‘hun’ hokken en keten te sluiten (zie ook project 4).
• Overtuigen dat goed voorbeeldgedrag in alcoholgebruik goed doet volgen,
steun bieden om alcoholgebruik te ontmoedigen, richtlijnen geven voor het stellen van
grenzen aan beginnend gebruik, heldere kaders aangeven voor de correctie van
overmatig of risicovol gebruik en opvoeders inzicht geven in de juiste attituden om op
een overtuigende manier te communiceren in de opvoeding. Dit zou bijvoorbeeld
onderdeel kunnen zijn bij de cursussen opvoedingsondersteuning die in gemeenten
worden aangeboden.
• Wijzen op het gebruik maken van voorlichtingen of attenderen op de website alcohol
en opvoeding i.h.k.v. openbare orde en veiligheid.
• Vanuit de wet- en regelgeving erop wijzen dat alcohol kopen onder 16 jaar niet mag
en opvoeders er op aanspreken om toe te zien dat hun kinderen ook geen alcohol
proberen te kopen in de supermarkten of bij slijterijen.
• Mobiliseren hun kinderen < 18 jaar te verbieden in horeca te komen.
• Mobiliseren om hun kinderen te stimuleren vroeg op stap te gaan en te controleren bij
thuiskomst of er gedronken of teveel gedronken is.
Rol bestuurlijk overleg
Initiatiefnemer.
Verantwoordelijken
Het eindresultaat van het project wordt besproken in Veiligheidsregio en
portefeuillehoudersoverleggen Midden Holland en Holland Rijnland
Middelen: De uitvoering van het project wordt bekostigd met inzet van Leidse ambtenaren.
Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van de uren CMO WMO en Jeugd.
Planning
Afronding: najaar 2011

4. Aanpak hokken, keten en hangplekken
Doelstelling
Het terugdringen van het alcoholmis/gebruik in hokken, keten en hangplekken.
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Bijkomende doelstelling is het voorkomen van overlast en het handhaven van regels op het
gebied van brandpreventie, bouwen en milieu.
Beschrijving project
Bekend is dat er veel in hokken en keten en op hangplekken door jongeren wordt gedronken.
Naast het probleem van het alcoholmisbruik is er vaak ook sprake van een veiligheidsrisico.
Er is een gebrek aan naleving van geldende wet- en regelgeving zoals bouw- en
milieuvoorschriften. Hokken en keten vormen dan ook een belangrijk aandachtspunt in het
alcoholbeleid van het kabinet. Het kabinet wil dat er door de gemeenten wordt opgetreden
tegen hokken en keten. Basis voor een effectief beleid is een integrale aanpak waar
handhaving van regelgeving, communicatie en inzet van jongerenwerk deel van uitmaakt. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een handreiking voor een aanpak aan de
gemeenten aangeboden. Het rijk wil gemeenten met de wijziging op de Drank- en Horecawet
ook meer mogelijkheden bieden om op te treden.
Om een beeld te krijgen van het voorkomen van hokken en keten in Zuid-Holland Noord is
een quick scan uitgevoerd. (Meander 2009). Op basis van deze quick scan zijn er een kleine
25 hokken en keten geteld. Deze komen vooral voor op het platteland in de Rijnstreek. Bij
deze quick scan moet de aantekening worden gemaakt dat het gaat om een grove indruk van
een waarschijnlijk in de tijd sterk wisselend beeld.
Na bespreking van de quick scan in het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik is Meander
gevraagd nog aanvullend onderzoek te doen ten einde een beter beeld te krijgen van het
voorkomen van hokken en keten in de regio. De resultaten van dit aanvullend onderzoek zijn
in september 2010 bekend gemaakt. Het onderzoek is een bevestiging van het eerder
beschreven beeld.
Inmiddels is met ondersteuning van Meander in de gemeente Nieuwkoop een pilot opgezet
voor een integrale aanpak met behulp van de door het ministerie beschikbaar gestelde
handreiking en de tot nu toe opgedane ervaringen in het Westland. Op basis van deze pilot
zal een handreiking voor alle gemeenten in Hollands Midden worden opgesteld.
Hangplekken zijn, ook in het stedelijk gebied, plekken waar regelmatig sprake is van
ongewenst alcoholgebruik zowel uit het oogpunt van volksgezondheid als uit het oogpunt van
overlast. Ook hier zal een integrale aanpak van regelgeving, handhaving en inzet van
jongerenwerk het meeste succes hebben.
Besloten is om ook hangplekken onderdeel van dit project te laten zijn. Ook hier zal de
gemeente Nieuwkoop als pilotgemeente optreden.
Rol bestuurlijk overleg
Coördinerend, initiërend
Verantwoordelijke bestuursorganen
Gemeenten. Afstemming binnen Holland Rijnland, ISMH en Veiligheidsregio.
Activiteiten/planning
• 2011: Hokken en keten: Pilot Nieuwkoop op basis van handreiking ministerie.
o Beleidsnota
o Beleid uitvoeren
o Evalueren
o Verankeren
• 2e helft 2011: Presentatie voor de regio
• 2e helft 2011: Ontwikkelen pilot hangjongeren
Middelen:
• Pilot:Wordt uitgevoerd door ambtenaren van de gemeente Nieuwkoop met
ondersteuning van CMO WMO Meander (50 uur).
• Hangjongeren: Ondersteuning CMO WMO (50 uur)
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6.

Aanpak paracommerciële alcoholverstrekkers

Doelstelling
Het terugdringen van het alcohol ge/misbruik in paracommerciële instellingen.
Beschrijving project
Buurthuizen, scholen, verenigingen en sportkantines zijn plekken waar alcohol wordt
geschonken. Ook daar kan de vraag worden gesteld in hoeverre alcoholmatigingsbeleid bij
deze alcoholverstrekkers wenselijk is. Het zijn plekken waar vaak ook jonge kinderen met
alcoholgebruik worden geconfronteerd.
Wat kan er worden gedaan?
Er kunnen met partijen afspraken worden gemaakt over het schenken van alcohol. Te denken
valt aan: tijden waarop alcohol wordt geschonken al dan niet afhankelijk van de aanwezigheid
van kinderen/jongeren; de prijs van de alcohol in vergelijking met het fris; de scholing van
het barpersoneel. Er zijn wettelijke voorschriften. Gemeenten kunnen aanvullende eisen
stellen in de lokale verordening in het kader van de Drank- en Horecawet (zie project 1) en
afspraken maken met de sportverenigingen b.v. in de vorm van een convenant.
Bij het stellen van regels horen afspraken over de handhaving (zie ook project 6).
Tenslotte moeten voorlichting en communicatie de afspraken ondersteunen. De ervaring leert
dat dergelijke initiatieven veel discussie kunnen oproepen. Aandacht voor de communicatie
hierover is van groot belang. Voorlichting aan b.v. sportverenigingen is ook een blijvend
aandachtspunt.
In veel gemeenten zijn al afspraken tussen sportverenigingen en gemeenten gemaakt. Het
idee is om deze te inventariseren:
• Wat er landelijk aan good practises bestaat
• Welke initiatieven er in onze regio al zijn genomen.
Op basis hiervan kan een handreiking worden opgesteld en kunnen regionaal afspraken
worden gemaakt over een aantal basisafspraken en voorzieningen en mogelijkheden voor
aanvullende initiatieven.
Rol bestuurlijk overleg
Initiërend
Verantwoordelijke bestuursorganen
Gemeenten
Activiteiten:
• Inventarisatie landelijke good practises
• Inventarisatie projecten bij de gemeenten in de regio
• Opstellen handreiking
Middelen
Ambtelijke inzet Hillegom
Ondersteuning Meander (50 uur)
Planning
Inventarisaties: 2e en 3e kwartaal 2011
Handreiking: 4e kwartaal
Bespreken in regio: 1ste kwartaal 2012
Implementatie: 2012

11

6. Versterken handhaving
Doelstelling
Versterken van de handhaving.
Beschrijving project
Er zijn verschillende wetten en regels op het gebied van alcoholmatiging. Het is belangrijk dat
deze worden gehandhaafd
Verschillende bestaande wetten en regels worden goed gehandhaafd, maar op sommige
gebieden is de handhaving gering, of nauwelijks aanwezig. Er bestaan initiatieven tot het
verbeteren van de handhaving op het gebied van alcoholmatiging. Een voorbeeld hiervan is
de Pilot Drank- en HorecaWet (DHW). Deze pilot is gericht op het versterken van de
handhaving van de DHW door de bevoegdheid van de controle op deze wet te leggen bij de
gemeente i.p.v. bij de Voedsel en Waren Autoriteit vooruitlopend op de wijziging van de Dranen Horecawet. Het gaat met name om controles op het schenken van alcohol aan personen
van onder de 16 jaar en sterke drank aan personen onder de 18 jaar.
De bovengenoemde casus is een voorbeeld van een landelijk initiatief. Op lokaal niveau
kunnen gemeenten zelf ook de handhaving op verschillende wetten en regels versterken. Dit
kan door in overleg met de politie inzet op bestaande regels (tijdelijk) te vergroten.
Daarnaast kunnen GOA’s ingezet worden voor het handhaven van gemeentelijke regelgeving.
Verwacht wordt dat met de inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) de
handhavingstaken van de gemeenten worden overgedragen van de VWA aan de gemeenten.
Indien dit doorgaat kan er regionaal worden samengewerkt. De samenwerking kan bestaan
uit het samen ontwikkelen van de noodzakelijke producten die bij de overdracht van belang
zijn: overdracht dossiers, voorlichting, instructies, beleid, personeel etc. Tegelijk kan worden
gekeken naar mogelijkheden om structureel samen te werken inclusief de optie om de
handhaving helemaal regionaal op te zetten.
Op dit moment ligt het voorstel tot wijziging van de DHW voor aan de IIe Kamer. Het is nog
steeds de bedoeling van het Kabinet om de handhaving over te dragen aan de gemeenten.
Over de voorwaarden waaronder is echter nog geen enkele duidelijkheid.
Het zal gaan om een omvangrijke operatie die eenmalig veel tijd zal vragen van gemeenten,
samenwerkingsorganen en de Voedsel en Warenautoriteit.
In het politiedistrict Duin- en Bollenstreek is al enige ervaring opgedaan met
intergemeentelijke samenwerking op dit terrein. Van deze ervaringen kan gebruik worden
gemaakt.
Inmiddels kan samen met de politie en de Voedsel en Waren Autoriteit projectmatig gewerkt
worden aan een versterking van de handhaving. Te denken valt aan:
• Blazen bij school, sport, jeugd en jongerenwerkfeesten
• Overleg met de horeca en detailhandel
Rol bestuurlijk overleg
Initiërend
Verantwoordelijke bestuursorganen
Gemeenten/Veiligheidsregio
Planning
Inmiddels ligt de wijziging op de Drank- en Horeca wet voor aan de IIe Kamer (maart 2011).
Het voorstel is deze ontwikkelingen af te wachten alvorens met het project van start te gaan.
Middelen
Ambtelijke inzet: 2 beleidsmedewerker handhaving, medewerker politie, jurist 40 uur
trekker/secretaris 40 uur.
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7. Aanpak evenementen waaronder tent- en schuurfeesten
Doelstelling
Terugdringen alcohol mis/gebruik bij evenementen
Projectbeschrijving
Tijdens evenementen wordt er regelmatig veel gedronken. Het gaat om openbare
gelegenheden waar jongeren geconfronteerd worden met overmatig alcoholgebruik. Het gaat
soms gepaard met geweld en overlast.
Vanuit veiligheidsoogpunt is er vanuit de politie een loket opgezet waarbij de gemeenten hun
evenementen moeten aanmelden. Voor de advisering daarvan wordt allereerst uitgegaan van
het model dat door de GGD wordt uitgegeven. De GGD gaat daarbij uit van een aantal GGD
medewerkers dat noodzakelijk is per aantal te verwachten bezoekers.
Vaak wordt bij evenementen qua alcohol het zogenaamde “evenementenbier” geschonken.
Dit bier heeft een lager alcoholpromillage dan regulier bier en voorkomt daardoor dat
bezoekers van evenementen te snel dronken raken.
In het “Evenementenbeleid” van de meeste gemeenten wordt geen melding gemaakt van
regelgeving met betrekking tot alcoholverkoop. Wel worden in de gemeenten ad-hoc
maatregelen genomen met betrekking tot het aantal verkooppunten van alcohol.
De basis voor de regelgeving rond evenementen wordt echter gevormd door de invloed van
evenementen op de openbare orde en veiligheid.
Er is in het kader van de aanpak van evenementen een bewustzijnsverandering nodig om het
element van alcoholgebruik tijdens de evenementen vanuit een zorgstandpunt te bezien.
Soms gaat het om evenementen zoals b.v. schuurfeesten, met een semi openbaar karakter,
die zich vanwege het formeel private karakter onttrekken aan de regelgeving. Hier is een
gecombineerde aanpak van begeleiding en regelgeving zoals bij de hokken en keten (project
4) geëigend.
Wat kan er concreet worden gedaan:
• Aanscherping van de regelgeving (project 1)
• Handhaving van de gestelde regels (project 6)
• Beschikbaar stellen van water
• Prijsstelling frisdrank t.o.v. alcohol
• Verplicht/beschikbaar stellen van zg. evenementenbier.
• Aanpak schuur- en tentfeesten
Rol bestuurlijk overleg
Initiërend
Verantwoordelijke bestuursorganen
Gemeenten stellen evenementen beleid vast, waaronder het opnemen van regels in een APV.
Afstemming vindt plaats binnen de veiligheidsregio, de ISMH en Holland Rijnland.
Planning: Uitwerking aanpak in een handreiking evenementen en alcohol. Is nog niet van
start gegaan.
Middelen: Instellen werkgroep. Ambtenaar openbare orde en veiligheid, jurist,
vertegenwoordiger politie.

8. Sluitingstijden
Doelstelling
Terugdringen alcoholmis/gebruik door aanpassing sluitingstijden
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Beschrijving project
Kernvraag voor het Bestuurlijk Overleg is of een regionale discussie over sluitingstijden zinvol
is. De belangrijkste overwegingen daarbij zijn:
• Onderzoek geeft geen eenduidig antwoord op de vraag welke relatie er is tussen
sluitingstijden, overmatig alcoholgebruik en overlast.
• Het vaststellen van sluitingstijden is een verantwoordelijkheid van de gemeente en
komt doorgaans tot stand na een uitvoerige discussie tussen politiek, de inwoners van
de binnenstad en de horeca. Dat geeft weinig ruimte voor regionale overwegingen
en/of afspraken.
• In sommige subregio’s is er duidelijk sprake van het zg. waterbedeffect. Vroege
sluitingstijden in de ene gemeenten geeft overlast in de buurgemeenten.
Conclusie
Op basis van bovengenoemde overwegingen is het Bestuurlijk Overleg tot de conclusie
gekomen dat vooralsnog een regionale discussie over sluitingstijden niet zinvol is. Mocht er
aanleiding zijn om deze discussie weer op te pakken, dan zal het Bestuurlijk Overleg het
initiatief hiertoe nemen.
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