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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

In de Drank- en Horecawet (DHW) is bepaald, dat elke gemeente uiterlijk op 1 juli 2014 

beschikt over een preventie- en handhavingsplan alcohol. Doel van dit plan is om 

alcoholgebruik (onder met name) jongeren integraal op te pakken. Alcoholgebruik onder 

jongeren heeft gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van jongeren. Ook kan 

overmatig alcoholgebruik leiden tot ongewenst gedrag. Het plan geldt voor vier jaar en 

wordt in de toekomst onderdeel van de nota gezondheidsbeleid. 

 

1.2 Juridisch kader 

In de Drank- en Horecawet (artikel 43a) is opgenomen aan welke vereisten een 

preventie- en handhavingsplan alcohol moet voldoen. In het plan staan: 

a. de doelstellingen van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; 

b. de acties die worden ondernomen om alcoholgebruik, onder vooral jongeren te 

voorkomen.  

c. de resultaten die minimaal behaald moeten worden. 

d. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke 

handhavingsacties worden ondernomen. 

 

In de hoofdstukken 3 en 4 worden de doelstellingen en acties met bijbehorende 

resultaten benoemd. In hoofdstuk 5 wordt nader in gegaan op het handhavingsbeleid. 

 

1.3 Flankerend beleid 

In diverse gemeentelijke beleidsnotities is aandacht voor het (voorkomen van) 

alcoholgebruik onder vooral jongeren. Het merendeel van deze notities loopt tot het jaar 

2016. Deze notitie geldt voor 4 jaar en bestrijkt daarom een langere periode.  

 

In de nota gezondheidsbeleid 2013-2016 is een onderdeel opgenomen gericht op 

alcoholmatiging. Doel van dit gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van 

de gezondheidssituatie van de inwoners van Lisse. Bewoners wordt  gestimuleerd om 

gezonde keuzes te maken. De nota is er onder andere op gericht om het alcoholgebruik 

onder jongeren te verminderen. Daarbij wordt aangesloten bij regionale speerpunten.   

 

Het college van B&W heeft met de  inwerkingtreding van de DHW mogelijkheden 

gekregen op het gebied van handhaving en toezicht. Hoe dit wordt vorm gegeven is 

vastgelegd in een door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde 

handhavingsstrategie Drank- en Horecawet. In de strategie is uitgebreid omschreven op 

welke wijze de gemeente gaat toezien op de naleving van regels uit de DHW en de 

Drank- en Horecaverordening. Ook in het integraal programma handhaving en veiligheid 

wordt aandacht besteed aan jeugd, alcohol en drugs. 

 

Tenslotte worden in het (herziene) terrassenbeleid en de nota evenementenbeleid, welke 

op dit moment in voorbereiding zijn, aandacht besteed aan alcoholgebruik. 
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt in gegaan op de huidige situatie. Gevolgd door hoofdstuk 3 waarin 

de visie en risico’s zijn weergegeven. In hoofdstuk 4 staat het plan van aanpak met bij 

behorende instrumenten, doelen en prioriteiten. Het handhavingsbeleid staat in 

hoofdstuk 5. Afgesloten wordt met communicatie (hoofdstuk 6).     
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2. Huidige situatie 

In dit hoofdstuk een omschrijving van de huidige situatie van het alcoholgebruik door 

met name jongeren met daarbij de cijfers van de GGD. Daarnaast een omschrijving van 

de personele bemensing voor handhaving en toezicht.  

 

2.1 Cijfers alcoholgebruik GGD 2013 

In 2013 had 15% van de 11 t/m 13-jarige jongeren en  50% van de 14 t/m 15-jarige 

jongeren in Lisse al ervaring met alcohol. Tussen de 16 en de 18 jaar was dit 80%. Van 

alle jongeren in Lisse, doet 26% aan binge-drinken (de afgelopen maand tenminste één 

keer bij één gelegenheid vijf of meer glazen alcohol gedronken). Het gemiddelde in de 

regio is 22% (zie tabel kolom onder HM). De rode cijfers geven weer waar Lisse het 

minder goed doet dan de regiogemeenten.  

Tabel: Alcoholgebruik jongeren 2013 (kerncijfers jongerenpeiling 
2013)

 
Als we deze recente cijfers vergelijken met eerdere cijfers dan zien we dat in de 

afgelopen vijf jaar het percentage jongeren dat alcohol drinkt, gedaald is. Het percentage 

jongeren dat aangeeft in de laatste vier weken alcohol te hebben gedronken, is gedaald 

van ongeveer de helft naar een derde. In totaal heeft ruim twee van de vijf jongeren van 

11 t/m 18 jaar wel eens alcohol gedronken, in 2008 was dit nog drie van de vijf. Er is 

nauwelijks verschil in alcoholgebruik tussen jongens en meisjes.  

Van de volwassenen van 19 t/m 64 jaar in Lisse drinkt 8% overmatig alcohol en is 12% 

een zware drinker (2012). Sociaaleconomische aspecten spelen een rol bij overmatig of 

zwaar alcoholgebruik. In de afgelopen 10 jaar is het percentage overmatige drinkers 
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onder volwassenen gehalveerd, van 18% naar 9%. Voor ouderen boven de 65 jaar is het 

percentage overmatige of zware drinkers niet gedaald sinds 2005. 

2.2 Inzet toezichthouders DHW 

Het houden van toezicht en handhaving op de DHW is een taak voor de gemeente. Om 

deze taak uit te voeren beschikt de gemeente over een toezichthouder DHW (inzetbaar 

voor 8 uur per week). Mogelijk wordt in de (nabije) toekomst een tweede toezichthouder 

ingezet. Daarnaast wordt indien dit noodzakelijk is extern ingehuurd. 

 

Voor de controle van met name de leeftijdsgrenzen werken de gemeenten Teylingen, 

Hillegom, Katwijk, Noordwijkerhout en Lisse samen. Toezichthouders uit deze gemeenten 

worden vanuit een pool ingezet voor toezicht en handhaving. Afspraken over de 

samenwerking zijn vastgelegd in een overeenkomst.   
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3. Visie en risico-analyse 

In dit plan wordt aangesloten bij de visie uit de nota volksgezondheid 2013-2016. De 

visie wordt gevolgd door het doel van dit plan met een inventarisatie van risico’s. In 

hoofdstuk 4 wordt dit verder uitgewerkt in een plan van aanpak.  

 

3.1 Visie 

In het preventie- en handhavingsplan wordt dezelfde visie aangehouden als in de nota 

volksgezondheid 2013-2016 te weten: “Lisse is een gemeente gericht op activiteiten die 

het gebruik van alcohol verminderen waarbij de prioriteit ligt bij de jeugd onder de 18 

jaar”. De meest gewenste situatie is dat jongeren onder de 18 jaar in het geheel niet 

drinken en de groep “oudere” jongeren bewust omgaan met alcohol, dat zij geen overlast 

veroorzaken en ook geen schade ontstaat voor de gezondheid. Dit is niet realistisch. 

Vandaar dat de gemeente zich enkele doelen stelt.   

 

Doel(stelling) preventie- en handhavingsplan 

Insteek van het preventie- en handhavingsplan is om het alcoholgebruik onder vooral 

jongeren zoveel mogelijk te beperken. Een doelgroep die veelal alcohol drinkt tijdens het 

uitgaan of tijdens contacten met vrienden. Een groep ook die bescherming nodig heeft, 

vanwege de gezondheidsrisico’s. 

 

Doelgroep 

Dit plan is gericht op jongeren tot 24 jaar (en dan met name op jongeren tot en met 18 

jaar) en op de sociale omgeving rond deze jongeren (ouders, school, uitgaan, 

sportverenigingen). Voor de jongere is alcoholgebruik schadelijk voor de ontwikkeling 

van hersenen. Ook neemt de kans op probleemdrinken af als iemand boven de 24 is. 

Genoemde leeftijdsgroep is over het algemeen ook de groep die regelmatig uitgaat en 

daarmee zorgt voor diverse vormen van ongewenst gedrag. Tenslotte richten we ons op 

de omgeving, omdat wil de aanpak succesvol zijn, dan is een cultuuromslag nodig bij niet 

alleen de jongeren zelf, maar ook bij de ouders en de omgeving. 

 

3.2 Risico-analyse 

Alcohol kan op diverse plaatsen worden aangeschaft en worden verstrekt door 

professionele en semi/non-professionele aanbieders. Onder de professionele aanbieders 

vallen de horeca-bedrijven, supermarkten (detailhandel), slijterijen en evenementen. 

Semi/non-professionele aanbieders zijn sportkantines, buurthuizen, jongerencentra en 

scholen.  

 

De aanbieders voeren ieder afzonderlijk een beleid voor het verstrekken van alcohol. Dit 

kan gericht zijn op het voeren van deurbeleid, het gebruik van leeftijdscontrolesysteem, 

het hanteren van verschillende openings- en schenktijden, de doelgroepen die het bedrijf 

bezoeken en in hoeverre wordt toegezien op een strikte naleving van de regels  

 

Afhankelijk van de hierboven genoemde maatregelen kan onderscheid worden gemaakt 

tussen: 

- een permanent risico. Het gaat om structurele overtreders welke geen systeem 

hebben voor het verstrekken van alcohol. 

- een beperkt risico. Er is een systeem aanwezig voor het verstrekken van alcohol, 
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maar dit systeem is nog onvoldoende uitgewerkt. 

- nagenoeg geen risico Er is een goed systeem aanwezig en de aanbieder draagt 

zorg voor een goede uitvoering. 

 

Uit controles van de bewuste bedrijven wordt duidelijk in hoeverre bedrijven maatregelen 

hebben getroffen en hoe zij omgaan met het voorkomen van het schenken aan met 

name jongeren.   

 

De gevolgen van het schenken aan jongeren c.q. het doorschenken aan mensen hebben 

betrekking op: 

a. schade aan de gezondheid (individu) 

b. verslechteren leefbaarheid/verstoring van de openbare orde (korte termijn). 

c. schade gezondheid/chronische klachten en maatschappelijke gevolgen (lange termijn) 
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4. Plan van aanpak 

Hiervoor is de visie bepaald, de doelgroepen benoemd en zijn de risico’s 

geïnventariseerd. Vervolgens worden de doelen en prioriteiten bepaald welke weer 

worden gekoppeld aan de in te zetten instrumenten.   

 

4.1 In te zetten instrumenten 

Om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken is een integrale aanpak noodzakelijk. 

In te zetten instrumenten zijn te verdelen in: 

- regelgeving 

- toezicht en handhaving 

- educatie/voorlichting 

- preventie/advies en ondersteuning  

- fysieke en sociale omgeving 

 

Hieronder worden deze instrumenten verder uitgewerkt. 

Doel van regelgeving is om door het stellen van ge- en verboden een bepaald gedrag te 

bevorderen dan wel tegen te gaan door het opleggen van straffen. Zo is in de DHW de 

leeftijd waarop jongeren alcohol mogen kopen verhoogd naar 18 jaar en zijn in de Drank- 

en Horecaverordening voorschriften opgenomen ter bescherming van jongeren. Ook 

staat er een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening Lisse over het niet bij zich 

mogen hebben geopende flesjes met alcohol op de openbare weg. 

 

Het stellen van regels brengt met zich mee, dat er op moet worden toegezien, dat deze 

worden nageleefd. Dit gebeurt door het houden van toezicht en door handhaving. 

Toezicht is gericht op het verhogen van het naleefgedrag. Als het houden van toezicht 

hier aanleiding toe geeft, kan van handhaving gebruik worden gemaakt.  

 

Voor educatie/voorlichting is het van belang dat zowel de verstrekkers van alcohol als 

degene die de alcohol koopt op de hoogte is van de geldende regels. Educatie en 

voorlichting zijn instrumenten die hieraan bijdragen. 

 

Preventie/advies en ondersteuning zijn vooral gericht op bewustwording en 

weerbaarheid. Een veel gebruikt middel is de inzet van zogenaamde mystery shoppers. 

Bij dit project doet een minderjarige een poging om alcohol te kopen. Advies en 

ondersteuning is met name gericht op de ouders met jongeren. 

 

Ook in de fysieke en sociale omgeving kunnen maatregelen worden getroffen om het 

alcoholgebruik onder jongeren zoveel mogelijk te ontmoedigen. Dit kan worden bereikt 

door openbare en publiek toegankelijke ruimten zo in te richten, dat vanuit de omgeving 

zicht blijft bestaan op de bewuste ruimte. De sociale omgeving heeft betrekking op de 

thuissituatie. Ouders onderschatten vaak wat zij kunnen betekenen om het 

alcoholgebruik te beperken. Dit heeft te maken met de opvoedingsstijl.  

 

 

4.2 Doelen, prioriteiten en bijbehorende instrumenten 

De meest gewenste situatie is dat jongeren onder de 18 jaar in het geheel niet meer 

drinken en de  “oudere” jongeren zo bewust omgaan met alcohol, dat zij geen overlast 
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veroorzaken en ook geen schade ontstaat voor de gezondheid. Dit is niet volledig 

realistisch. Vandaar dat de gemeente zich enkele doelen stelt met realistische/meetbare 

resultaten. 

 

1. Doel: er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar 

 

Meetbaar resultaat: vanaf 2016 wordt in 70% van de gevallen niet langer 

alcoholhoudende drank verstrekt aan 16-17 jarigen door horeca-

bedrijven/detailhandel/paracommerciële instellingen. In 2018 gebeurt dit in 80% van de 

situaties niet meer. Dit blijkt uit de meting van de GGD.   

 

Voor jongeren die op 1 januari jl. 16 jaar waren, was het mogelijk om alcohol aan te 

schaffen en te drinken. Voor hen is een overgangsmaatregel getroffen die uitsluitend ziet 

op de “harde” horeca. Deze overgangsmaatregel loopt af in 2016. Uit een onlangs 

gehouden mystery shop onderzoek blijkt, dat het hierboven gestelde resultaat nog niet is 

bereikt.  

 

De in te zetten instrumenten zijn: 

a. in 2014 wordt gebruik gemaakt van een mystery shopper onderzoek bij 

veronderstelde hot spots. Resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om te 

beoordelen welke hot spots er zijn en welke maatregelen er nodig zijn om het 

naleefgedrag te verbeteren;   

b. controle op leeftijdsgrenzen. Uitgangspunt is dat de branches die het meest door 

jongeren worden bezocht het meest frequent worden bezocht. Controle hot spots 

minimaal 2 maal per jaar. Controle overige bedrijven in ieder geval één maal per jaar; 

c. GGD/Brijder geven voorlichting op middelbare scholen over het gebruik van alcohol. 

Daarbij is ook aandacht voor de rol van ouders; 

d. tijdens het reguliere overleg met de horeca wordt in ieder geval één maal per jaar 

gesproken over maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren zoveel mogelijk tegen te 

gaan. Afhankelijk van de uitkomsten van de mystery shopper resultaten zal dit worden 

uitgebreid richting de (sport)verenigingen.  

e. de cursus IVA. Welzijn Hillegom organiseert voor paracommerciële instellingen de 

cursus ''Instructie Verantwoord Alcoholgebruik". In deze cursus wordt in gegaan op de 

leeftijdsgrenzen waarop alcoholhoudende drank worden geschonken. 

 

2. Doel: jongeren boven de 18 jaar en hun omgeving gaan bewust en verantwoord om 

met alcohol 

 

Bewust en verantwoord ziet op het niet overmatig gebruiken en/of niet zwaar drinken1. 

Dit kan zorgen voor overlast en ongelukken in het verkeer. Omgeving bestaat uit mensen 

in de thuissituatie (ouders, broers en zussen), de directe sociale omgeving (familie en 

vrienden), mensen vanuit organisaties (zoals sport, cultuur, onderwijs en werk) en het 

overige publiek. 

 

                                                           
1
 Overmatig drinken en zwaar drinken worden nader omschreven in de “gezonde gemeente” van de GGD Hollands 

Midden 
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De groep jongeren tussen de 18 en 24 jaar mag alcohol aanschaffen. Alcoholgebruik is 

ook voor hen schadelijk voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt, dat er een groter risico 

is dat jongeren ook op latere leeftijd relatief meer alcohol blijven gebruiken als ze op 

jonge leeftijd begonnen zijn met het nuttigen van alcohol. De invloed die de gemeente 

hierop heeft is beperkt. Het gaat vooral om bewustwording.   

 

Beoogd/meetbaar resultaat: jongeren boven de 18 jaar en hun omgeving gaan bewuster 

en verantwoorder om met alcohol. Daartoe dienen de volgende cijfers voor Lisse een 

verbetering c.q. daling te laten zien: 

 cijfers overmatig alcohol gebruik en zware drinkers zoals de GGD deze 

onderscheidt 

 cijfers positieve houding ouderen alcohol (van de GGD); 

 meldingen van overlast als gevolg van overmatig alcoholgebruik 

 

De in te zetten instrumenten zijn: 

a. GGD/Brijder geven voorlichting op middelbare scholen over het gebruik van alcohol. 

Daarbij is ook aandacht voor de rol van ouders.   

b. vanuit de GGD wordt gezond leven gepromoot net als het matigen met alcohol.  

Brijder richt zich op verslavingsproblematiek, omgangscursussen ouderen en bewustzijn. 

Gericht op het adviseren en indien het niet goed gaat zo snel mogelijk ingrijpen bij 

problemen. Zij wijzen in ieder geval één maal per jaar betrokkenen op de gevaren van 

alcoholgebruik. Dit is zowel gericht op de jongere als op zijn omgeving 

c. mogelijkheid onderzoeken om in overleg met bijvoorbeeld sportverenigingen een week 

van de alcoholmatiging op te zetten. Daarbij kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij de 

landelijke (Bob)campagne.  

 

3. Doel: geen alcoholgebruik door jongeren onder de 18 in de openbare ruimte 

 

Meetbaar resultaat: klachten over het alcoholgebruik op hangplekken/in de openbare 

ruimte worden geregistreerd en hierop wordt adequaat ingespeeld. Dit zou moeten leiden 

tot een vermindering van het aantal klachten. 

Toelatingsbeleid van horeca-bedrijven is steeds meer er op gericht om jongeren onder de 

18 jaar te weigeren. Voor aangehaalde groep worden nog weinig specifieke activiteiten 

aangeboden. Mogelijk gaan jongeren (in de toekomst) buiten op hangplekken/in de 

openbare ruimte meer drinken. 

 

De in te zetten instrumenten zijn: 

a. meldingen over overlast worden geregistreerd via verbeter de buurt;  

b. vast agendapunt voor het zogenaamde hangjongerenoverleg is het doorspreken van 

situaties waarbij sprake is van overlast door alcoholgebruik; 

c. toezichthouders DHW en waar mogelijk de jongerenwerkers van het 

Jongerenopbouwwerk Lisse houden regelmatig toezicht op hangplekken; 

d. zoveel mogelijk gebruik maken van het verwijzen van jongeren (en hun ouders) naar 

Halt; 

e. tijdens het regulier met de horeca-ondernemers aandacht vragen voor het organiseren 

van activiteiten voor de doelgroep 16-18 jaar. 

f. Trigion en periodiek de gemeentelijk opsporingsambtenaren blijven toezicht houden op 
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zaterdagavond.  

 

4. Doel; geen alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar en verantwoord gebruik van 

alcohol tijdens evenementen. 

 

Meetbaar resultaat: tijdens controles wordt in maximaal 20% van de situaties 

geconstateerd, dat er alcohol wordt verkocht/gedronken door jongeren (tot 18 jaar).   

Een evenement brengt naast vermaak voor de bezoekers ook risico’s met zich mee. 

Insteek van het evenementenbeleid zoals dat in ontwikkeling is, is om dit risico zoveel 

mogelijk terug te dringen. In het evenementenbeleid worden daarvoor maatregelen 

benoemd.   

 

De in te zetten instrumenten zijn: 

a. de regionale pool van toezichthouders wordt één maal per maand ingezet voor de 

controle van leeftijdsgrenzen tijdens met name evenementen. 

b. afhankelijk van het evenement worden er algemene maatregelen dan wel specifieke 

maatregelen aan de vergunning voor het organiseren van een evenement verbonden. 

Het gaat dan om bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van water in de zomermaanden, 

schenken van evenementenbier en het gebruik van blaastesten. 
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5. Handhavingsbeleid 

In de onlangs vastgestelde handhavingsstrategie Drank- en Horecawet is uitgebreid 

omschreven op welke wijze de handhaving wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties 

worden ondernomen.  

 

5.1 Doelen en prioriteiten toezicht en handhaving 

De handhavingsstrategie ziet op het houden van toezicht en handhaving van het 

schenken/verstrekken van alcohol aan jongeren. Daarnaast wordt er aandacht 

geschonken de controle van Drank- en Horecavergunningen en het tegen gaan van 

oneerlijke concurrentie door het schenken van alcoholhoudende drank door bijvoorbeeld 

sportverenigingen. Op dit laatste is het preventie- en handhavingsplan niet van 

toepassing. Deze laatste twee onderwerpen maken geen onderdeel uit van dit preventie- 

en handhavingsplan.  

 

De doelen en prioriteiten zoals deze in de handhavingsstrategie/integraal programma 

handhaving en veiligheid zijn opgenomen, komen overeen met de doelen en 

instrumenten zoals opgenomen in hoofdstuk 4.  

 

5.2 In te zetten instrumenten 

Voor wat betreft de in te zetten instrumenten kan onderscheid worden gemaakt tussen 

toezicht en handhaving. Toezicht is gericht op het verhogen van het naleefgedrag. Als 

toezicht hiertoe aanleiding geeft kan handhavend worden opgetreden.  

 

Toezicht bestaat uit diverse maatregelen. Dit is afhankelijk van de aard van het bedrijf. 

Zo kan onderscheid worden gemaakt tussen: periodiek toezicht bij bedrijven/instellingen 

(die beschikken over een Drank- en Horecavergunning) en toezicht tijdens bijvoorbeeld 

evenementen. Ook kan het zijn dat naar aanleiding van klachten en meldingen wordt 

opgetreden.   

 

Handhaving ziet op het treffen van sancties. Ook de sancties die worden opgelegd, 

hangen samen met de ernst van de overtreding en de aard van het bedrijf. 

Sanctiemiddelen zijn: intrekking of schorsen van vergunning, toepassen 

bestuursdwang/dwangsom, verwijderen bezoeken of het opleggen van een bestuurlijke 

strafbeschikking. 

 

Voor welke maatregel wordt gekozen is verder uitgewerkt in de handhavingsstrategie. 

Ook in het evenementenbeleid is een toezichts- en handhavingsparagraaf opgenomen
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6. Participatie/communicatie 

Voor het bereiken van resultaten is de gemeente afhankelijk van andere partijen. Van 

belang om draagvlak te verkrijgen voor het opgestelde plan. In paragraaf 6.1 staat dat in 

het voorjaar van 2015 een (tussentijdse) evaluatie wordt gehouden met een 

mogelijkheid tot participatie. Vooruitlopend op deze evaluatie kunnen al wel maatregelen 

worden getroffen gericht op communicatie. Dit is opgenomen in paragraaf 2.  

 

6.1 Tussentijdse evaluatie met mogelijkheid tot participatie 

In de Drank- en Horecawet is bepaald, dat elke gemeente uiterlijk op 1 juli een 

preventie- en handhavingsplan alcohol moet vast stellen. Op dit moment ontbreekt de 

tijd om deze partijen zoveel mogelijk te betrekken bij de planvorming.   

 

Intentie is om in het voorjaar van 2015 een (tussentijdse) evaluatie te houden met de 

diverse betrokken doelgroepen. Naast de doelgroep jongeren kan er daarbij in grote 

lijnen onderscheid worden gemaakt tussen de volgende doelgroepen: 

 verstrekkers van alcohol; 

 ouders en de thuissituatie; 

 scholen; 

 publiek. 

Deze doelgroepen zal de gelegenheid worden geboden om op een nader te bepalen wijze 

de ervaringen te delen en te beoordelen in hoeverre het noodzakelijk is om de  

instrumenten uit hoofdstuk 4 te breiden of aan te passen. De gemeenteraad wordt te 

zijner tijd hierover geïnformeerd. 

 

6.2 Communicatie 

Voor het bereiken van de gestelde doelen is communicatie van belang. Daarbij kan 

onderscheid worden gemaakt tussen de diverse doelgroepen.  

 

Alcoholverstrekkers 

Zeker in eerste instantie wordt richting alcoholverstrekkers informatie verstrekt die van 

invloed zijn voor de adequate naleving van regels uit de DHW. In eerste instantie is dit 

gericht op de regels die er zoal zijn. Zo moeten barvrijwilligers een training barcode of 

Instructie Verantwoord Alcohol schenken volgen. Ook op onze website staat informatie 

over de diverse regels. Communicatie zal naderhand vooral gericht zijn op de 

terugkoppeling van bijvoorbeeld een mystery shopper onderzoek en handhaving.  

 

Ouders en de thuissituatie 

Uit onderzoek blijkt, dat ouders systematisch onderschatten hoeveel hun kinderen 

drinken. Ook denken ze dat het gedrag van hun puber vrijwel volledig wordt bepaald 

door peers (o.a. vrienden), terwijl zij wel degelijk ook zelf invloed hebben op het 

alcoholgebruik van hun kinderen (van der Vorst, 2006). De beschikbaarheid van alcohol 

in huis en het stellen van duidelijke regels zijn geschikte instrumenten om alcoholgebruik 

tegen te gaan. Naast het stellen van regels zijn een goede band tussen ouder en kind en 

een opvoedstijl belangrijke factoren. Het centrum voor Jeugd en Gezin kan hier een 

belangrijke rol in spelen. Ook is er voor scholen de mogelijkheid aanwezig om een 

weerbaarheidstraject “Weerbaarheid, Alcohol en Roken” af te nemen. Voor de jaren 2014 

en 2015 is hiervoor subsidie beschikbaar.   



 

 

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 

15 

 

 

Scholen 

Zoals hiervoor is aan gegeven, kan ook op middelbare scholen aandacht worden besteed 

aan alcoholgebruik en jongeren. GGD/Brijder geven voorlichting op scholen over het 

gebruik van alcohol. Daarbij is ook aandacht voor ouders. Naast voorlichting wordt er op 

de middelbare school ook feesten en dergelijke gehouden, waarbij alcoholhoudende 

drank wordt geschonken. Ook hiermee kan de school een bepaald signaal afgeven. De 

gemeente verbindt voorschriften aan de vergunning/ontheffing voor het schenken van 

alcoholhoudende drank. 

 

 

 


