
 

  

 
Reactie op de ontwerpnota van het Seniorenpodium 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom 
 
 
Onderwerp: Reacties op de ontwerpnota Alcoholmatigingsbeleid gemeente Hillegom 
 
Het Seniorenpodium constateert dat bovengenoemde nota vrijwel uitsluitend ingaat op de 
problematiek rondom het drankmisbruik onder jongeren. Dat is evenwel begrijpelijk gezien 
het traject dat bij de voorbereiding van deze nota doorlopen is. Het is goed dat er veel 
aandacht besteed wordt aan jongeren die onder invloed van trends en groepsdruk in hun 
gedrag dreigen te ontsporen bij het zoeken naar vertier. Met name bij jongeren valt nog het 
nodige in positieve zin te bereiken door het propageren van een gezonde levenswijze. Daar 
heeft hun oudere medemens zeer zeker ook profijt van. 
 
In de nota wordt maar weinig aandacht besteed aan de oudere probleemdrinkers. Die zijn niet 
altijd makkelijk te traceren en vaak moeilijk van hun ongezonde levenswijze af te helpen. Het 
overmatig drinken gebeurt tegenwoordig in veel gevallen in de eigen woning en dan is 
ingrijpen door de overheid moeilijk te realiseren. Zij zijn ook nauwelijks meer door gangbare 
methoden van hun drankprobleem af te helpen. Toch moet geen enkel soms onorthodox 
middel onbenut gelaten worden om probleemdrinkers van hun verslaving af te helpen. Te 
denken valt daarbij onder meer door een meldpunt in te stellen voor bezorgde familieleden en 
door het inbouwen van een verhoogd eigen risico bij ziektekosten. Dit zal echter landelijk bij 
wet geregeld moeten worden. Dat geldt naar onze mening ook voor het verhogen van de 
leeftijdsgrens naar achttien jaar bij de verkoop van zwakalcoholische dranken. De gemeente 
Hillegom zou dat volgens de nota “Nog meer gezonde jaren” in 2009 invoeren, maar wij 
betwijfelen of dat werkelijk gebeurd is. Overigens zou nagegaan moeten worden of alle andere 
in deze nota genoemde doelstellingen in de strijd tegen schadelijk alcoholgebruik ook 
daadwerkelijk gehaald zijn. Verder zou onderzocht moeten worden of de geleide 
sluitingstijden van cafe’s in het weekend een overmatig drankgebruik bij vaste bezoekers tot 
gevolg hebben. 
 
Ten aanzien van het inzetten van een extra BOA vragen wij ons tenslotte af waarom de heer 
Abbes el Mansori als ambulant jongerenwerker daar niet geheel of gedeeltelijk voor 
ingeschakeld kan worden. Hij weet als geen ander de plekken waar hangjongeren zich 
ophouden te vinden en ze op gepaste toon op hun gedrag aan te spreken. Verder missen we 
op pagina 25 het bedrag van 1.800 euro dat voor het produceren van een voorlichtingsfilm in 
2010 voorzien is. Ook willen wij nog even wijzen op een foutje in de tweede alinea van pagina 
16. Het zal ongetwijfeld Gezondheidsmonitor 2013 in plaats van 2010 moeten zijn. 
 
Wij hopen met deze reacties een zinvolle aanvulling op bovengenoemde nota te hebben 
gegeven en gaan er vanuit dat daar waar mogelijk aanpassingen in de tekst zullen 
plaatsvinden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het Seniorenpodium van de gemeente Hillegom. 
 
Pieter van Vree, voorzitter. 



 

   

     
Reactie college op de brief van het Seniorenpodium. 
 
Oudere probleemdrinkers 
Het seniorenpodium beschrijft dat in de nota maar weinig aandacht wordt gegeven aan de 
oudere probleemdrinkers. Het is onze keuze geweest om ons te richten op jongeren omdat 
daar de meeste problemen en schade veroorzaakt wordt bij overmatig drinken. Dit neemt niet 
weg dat wij in de seniorennota “’t is goed oud worden in Hillegom” en in het lokaal 
gezondheidsbeleid  “nog meer gezonde jaren” aandacht hebben gegeven aan overmatig 
drankgebruik bij senioren. De acties die we hierin beschreven, voeren wij ook uit in het kader 
van het lokale gezondheidsbeleid. Wij menen hiermee ook deze doelgroep in beeld te hebben 
en zetten de komende jaren ook acties in om alcoholgebruik bij ouderen terug te dringen en 
bewustwording te vergroten.  
 
Landelijk belang 
Het Seniorenpodium stelt dat een aantal zaken landelijk geregeld moeten worden, zoals een 
meldpunt voor bezorgde familieleden of het verhogen van de leeftijdsgrens voor de verkoop 
van alcohol. Dit zijn wij eens met het seniorenpodium.  
 
Effect geleide sluitingstijden 
Het seniorenpodium vraagt zich af of de geleide sluitingstijden invloed hebben op het 
alcoholgebruik in de kroeg. In de evaluatie van de proef geleide sluitingstijden in juni 2010 
proberen wij te achterhalen of de langere openstelling van de kroegen meer alcoholgebruik tot 
gevolg heeft.  
 
Samenwerking BOA en ambulant jongerenwerker 
De ambulant jongerenwerker is een onderdeel van een driehoek (politie, BOA en ambulant 
jongerenwerk) welke zich met jongeren op straat bezighoudt. Iedere discipline heeft binnen 
deze driehoek zijn eigen verantwoordelijkheid. Juist in het samenspel tussen deze partijen zit 
de meerwaarde om overlast en alcoholmisbruik tegen te gaan.  
 
Tekstueel 
Op pagina 17 van de nota staat de alcoholmatigingsfilm benoemd. 
De gezondheidsmonitor 2010 moet inderdaad 2013 zijn. We passen dit aan in de tekst.  
 
 


