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 Openbare Ruimte Karin Hoek Raadsvoorstel  

Nr.    3. Bestuur\5479  

B&W-besluit  13-01-2015 

Uitwisseling  05-02-2015  

Raad   19-02-2015  

Agendanummer  9  

 

Onderwerp:  

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 

 

 

Wij stellen voor:  

- het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 vast te stellen. 

 

Bestaand kader:  

Artikel 43a van de Drank- en Horecawet (DHW) stelt dat de gemeenteraad uiterlijk zes 

maanden na de inwerkingtreding van de DHW, voor de eerste maal een preventie- en 

handhavingsplan (P&H-plan) alcohol vaststelt. 

 

Doelstelling:  

Doel van het P&H-plan is om alcoholgebruik, onder met name jongeren, integraal op te 

pakken.  

 

Inleiding: 

Op 1 januari 2013 is de nieuwe DHW in werking getreden. Vanaf deze datum hebben 

gemeenten de bevoegdheid alcoholverstrekking binnen paracommerciële inrichtingen 

te reguleren. Het opstellen van een paracommerciële verordening is een verplichting 

vanuit de wet. Op 1 januari 2014 is de wet opnieuw gewijzigd, waarbij de 

leeftijdsgrens van 16 jaar naar 18 jaar is gegaan.  

Op 17 juli 2014 heeft uw raad de DHW-verordening Hillegom vastgesteld.  

Daarnaast verplicht de wet dat de raad een P&H-plan alcohol vaststelt. Dit dient voor 

de eerste maal te gebeuren na inwerkingtreding van de wet en vervolgens wordt dit 

plan elke vier jaar, gelijktijdig met de vaststelling van de lokale nota 

gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet Publieke Gezondheid, 

vastgesteld. Het plan kan tussentijds worden gewijzigd. Wij stellen nu voor om dit 

eerste P&H plan voor een periode van twee jaar vast te stellen. Op die manier lopen de 

nota “Gezonder in Hillegom” (loopt tm. 2016) en het P&H plan gelijktijdig af en kunnen 

daarna dan weer gelijktijdig  worden vastgesteld.   

Behalve het Lokale Gezondheidsbeleid beschikt de gemeente Hillegom ook over een 

Alcoholmatigingsbeleid. Dit beleid moet tezamen met het P&H-plan er voor zorgen dat 

het alcoholgebruik onder jongeren gaat afnemen zodat de gezondheidsrisico’s met 

name voor jongeren verminderen. De volksgezondheid is er dus bij gebaat als 

overmatig drankgebruik wordt teruggebracht.  
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Naast het P&H-plan wordt tevens het Interventieprotocol DHW Hillegom en de daarbij 

behorende sanctietabel vastgesteld. De bevoegdheid hiertoe ligt bij de burgemeester. 

Het Interventieprotocol en de sanctietabel liggen voor u ter inzage. 

 

In het plan wordt in ieder geval aangegeven: 

a.  wat de doelstellingen zijn van het P&H-plan alcohol; 

b.  welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, 

te voorkomen, al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma’s als 

bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet Publieke Gezondheid; 

c.   de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke 

handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen; 

d.   welke resultaten in de door het plan bestreken periode behaald dienen te 

worden. 

 

Argumenten: 

1. De gewijzigde DHW stelt verplicht om een P&H-plan vast te stellen  

De nieuwe DHW verplicht gemeenten om een P&H-plan alcohol vast te stellen. Dit plan 

bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met 

name onder jongeren, en de handhaving van de Wet. 

 

2. Een P&H-plan is van belang om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te 

beperken 

Overmatig alcoholgebruik onder jongeren heeft gevolgen voor de gezondheid en het 

welzijn van jongeren en kan leiden tot ongewenst gedrag. 

 

Financiële dekking: 

De handhavingsuren zijn reeds voorzien in de reguliere boaformatie. 

 

Participatie: 

Burgerparticipatie is hier niet van toepassing. 

In het kader van de samenwerking op het gebied van handhaving DHW met de 

buurgemeenten, Teylingen, Katwijk, Lisse en Noordwijkerhout is geprobeerd om zoveel 

mogelijk van hetzelfde uitgangspunt te vertrekken. Echter de authenticiteit van elke 

gemeente zorgt ervoor dat er uiteindelijk toch 5 verschillende plannen liggen. 

  

Urgentie: 

De DHW geeft in artikel 43a aan dat uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van de 

wet voor de eerste maal een P&H-plan alcohol moet worden vastgesteld. Dit betekende 

dat (officieel) dit plan vóór 1 juli 2014 moest worden vastgesteld. Omdat de DHW-

verordening pas op 17 juli 2014 is vastgesteld, kon daarna pas een start gemaakt 

worden met het P&H-plan. 

 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 

- Interventieprotocol DHW Hillegom en sanctietabel 

Informatie bij: mw K. Hoek, k.hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 313 
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Onderwerp: 

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 43a van de Drank- en Horecawet (DHW), 

 

besluit:  

- het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 vast te 

 stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 februari 2015. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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