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1. Inleiding 

Overmatig alcoholgebruik kan verschillende (gezondheids-) problemen veroorzaken zoals 

verslaving en ziekten en kan tevens een rol spelen bij overlast in de openbare ruimte, agressie 

op straat, ongevallen en huiselijk geweld. Op 1 januari 2013 is de Drank & horecawet 

(verder: DHW) gewijzigd. De burgemeester is vanaf dat moment het bevoegd gezag voor 

vergunningverlening en toezicht en handhaving van de DHW. Op 1 januari 2014 is een 

nieuwe wijziging van de DHW van kracht geworden. De leeftijdsgrens voor het 

bezit/consumeren en aankopen  van alcoholhoudende drank is verhoogd van 16 naar 18 jaar.  

Gemeenten moeten op grond van artikel 43a van de nieuwe wet elke 4 jaar een preventie- en 

handhavingsplan Drank & horecawet opstellen, met als startdatum 1 juli 2014. Reden voor de 

verlate aanbieding van het plan is dat eerst de mogelijkheden zijn onderzocht voor een 

regionaal samenwerkingsverband ten aanzien van jeugd en alcohol met de gemeenten in 

Kennemerland. Dit laat onverlet dat begin 2014 reeds begonnen is met de uitvoering van de 

in het preventie- en handhavingsplan DHW beschreven maatregelen. 

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 28 februari 2014 hebben de gemeentelijk handhavers en de 

politie jongeren, die in het bezit waren van een alcoholisch drankje, gewaarschuwd en een 

waarschuwingsflyer uitgedeeld. Deze flyer is ontwikkeld door de gemeente en wijst hen op 

de gevaren en mogelijke gevolgen van het alcoholgebruik. In de periode van 1 maart 2014 tot 

en met 31 maart 2014 zijn gele kaarten uitgedeeld door de gemeentelijke handhavers en 

politie gevolgd door een brief aan de ouder/verzorgers. Per april 2014 wordt gehandhaafd, 

met een boete of doorverwijzing naar Halt. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogde resultaat van het Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet is voldoen 

aan de wettelijke verplichting door invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie, 

toezicht en handhaving. Doel is om de omvang van schadelijk alcoholgebruik, van met name 

jongeren onder de 18 jaar, te verkleinen. 

 

4. Argumenten 
Het voorliggende preventie- en handhavingsplan is in lijn met de plannen van de andere 

gemeenten in Kennemerland. Vertrekpunt voor dit preventie- en handhavingsplan is verder 

het lokale en regionale integraal veiligheids- en handhavingsbeleid en het gemeentelijk 

volksgezondheidsbeleid. In de programmabegroting 2014 zijn dit de programma’s 2 

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg en 4. Jeugd, 

Onderwijs en Sport. 

Het primaire doel van de maatregelen in het preventie- en handhavingsplan Drank & 

horecawet is het stimuleren van bewustwording en realiseren van gedragsverandering bij de 

jeugd. Om die reden is gekozen voor “de Gezonde school methode” welke zich richt op het 

integraal versterken van de gezondheid van jongeren en hun omgeving. De aanpak is 

samenhangend en bestaat onder andere uit publieksvoorlichting, individuele en 

beleidsadvisering, vroegsignalering en tijdige doorverwijzing, ambulante hulpverlening en 

deskundigheidsbevordering onder intermediairs.   
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Ten aanzien van de handhaving van de Drank & horecawet is het uitgangspunt dat de 

gemeente Haarlem en de ondernemers van de horeca, paracommerciële instellingen en 

detailhandelbedrijven een gedeelde verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de niet-

verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18. De verantwoordelijkheid voor de naleving 

van wet- en regelgeving ligt in de eerste plaats bij burgers en bedrijven zelf. Dit is een 

belangrijk uitgangspunt voor de handhaving. Om die reden wordt ook uitgebreid ingezet op 

preventie en voorlichting. Uitwerking van de handhaving Drank & horecawet vindt plaats in 

het jaarlijkse actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving. 

De uitvoering van het Preventie- en Handhavingsplan Drank & Horecawet wordt 

gefinancierd uit bestaande preventie- en handhavingsbudgetten. 

 

5. Uitvoering 

De gemeenteraad van Haarlem wordt jaarlijks geïnformeerd over de uitvoering van het 

actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving. Hierin is het toezicht op de naleving en 

de handhaving van de Drank- en Horecawet opgenomen. Verder wordt in 2017 het preventie- 

en handhavingsplan 2014-2017 geëvalueerd.  Voor de periode 2017-2020 wordt, met de 

ervaringen en inzichten die de komende drie jaar verkregen worden, een nieuw plan 

opgesteld en tegelijk worden vastgesteld met het gemeentelijk gezondheidsbeleid en het 

lokale en regionale integrale veiligheidsbeleid. De komende jaren wordt een scherper beeld 

van de omvang van de problematiek rond jeugd en alcohol verkregen, zodat na de evaluatie 

vanaf 2017 voor een volgende periode nieuw integraal beleid rond gezondheid, jeugd, 

schadelijk middelengebruik en veiligheid kan worden vastgesteld. De prioriteiten in dat 

toekomstig beleid zijn meer dan nu gebaseerd op de ervaringen die we met de uitvoering van 

dit plan hebben opgedaan.  

 
 

6. Bijlagen 

- Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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7. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

- Het Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 vast te stellen 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


