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Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 

Sociaal Domein 

14.109460 

 

 

Samenvatting 

Gemeenten zijn sinds 2014 de uitvoerder van de Drank- en Horecawet geworden, zowel op juridisch-, 

handhavings-, en educatief- vlak. In artikel 43a van de Drank- en Horecawet (DHW) staat dat de 

gemeente verplicht is een preventie- en handhavingsplan op te stellen.  

In dit plan komen de verschillende beleidsterreinen van handhaving en preventie (educatie) bij 

elkaar.  

 

In het preventie- en handhavingsplan alcohol staan de acties die wij kunnen nemen om 

alcoholgebruik te voorkomen bij jongeren onder de 18 jaar. Deze acties sluiten aan op de 

Kadernotitie Aanpak jeugd, alcohol en drugs die in 2013 is vastgesteld door uw raad. Ook bevat het 

plan de toezicht- en handhavingsacties die de burgemeester uit kan voeren. De precieze 

handhavingsstappen staan in het handhavingsbeleid. Dit beleid wordt in het najaar vastgesteld door 

de burgemeester.  

 

Voorgesteld besluit 

Het preventie- en handhavingsplan alcohol vaststellen. 

 

Financiële gevolgen 

De gemeenteraad van Schagen heeft op 3 januari 2013 de Kadernotitie Aanpak jeugd, alcohol en 

drugs vastgesteld. Uw raad heeft voor deze regionale samenwerking € 0,50 per inwoner beschikbaar 

gesteld. Het onderdeel preventie uit het preventie- en handhavingsplan valt onder de regionale 

samenwerking en wordt dus gefinancierd met het al beschikbaar gestelde geld. 

 

Sinds april 2014 hebben wij samen met gemeente Hollands Kroon één toezichthouder ingehuurd. De 

toezichthouder is ingehuurd voor 36 uur per week en werkt op basis van 50/50 in Schagen en in 

Hollands Kroon.  De kosten voor het inhuren van de toezichthouder zijn geraamd op € 7.321,46 per 

maand. De gemeente Schagen betaalt de helft € 3.660,73 per maand. Op jaarbasis kost de inhuur      

€ 43.928,76. In de begroting is hiermee rekening gehouden. De samenwerking met Hollands Kroon 

loopt tot 1 april 2015. Na deze periode wordt de samenwerking eventueel vervolgd.  
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Aanleiding 

In artikel 43a van de DHW staat dat gemeenten verplicht zijn om een preventie- en handhavingsplan 

op te stellen.   

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De doelstellingen van het preventie- en handhavingsplan zijn het voorkomen van alcoholgebruik 

onder jongeren tot 18 jaar en het terugdringen van overmatig alcoholgebruik door jongeren tussen 18 

en 24 jaar.  

 

2. Argumenten 

De Drank- en Horecawet verplicht gemeenten om een preventie- en handhavingsbeleid alcohol vast 

te stellen.  Als uitgangspunt voor dit preventie- en handhavingsplan is het landelijk model van het 

Trimbos-instituut gebruikt. 

 

3. Risico's 

Er is sprake van een beperkte toezicht capaciteit. Daarom zijn er in het preventie- en 

handhavingsplan prioriteiten gesteld. Door het stellen van prioriteiten worden sommige 

alcoholverstrekkers niet of minder vaak gecontroleerd worden. Uiteraard wordt geprobeerd om het 

toezicht zoveel mogelijk te verspreiden zodat er zo min mogelijk alcoholverstrekkers ongecontroleerd 

blijven. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2014, nr. ;  

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 16 september 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 43a Drank- en Horecawet; 

 

besluit: 

Het Preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 september 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


