
Overzicht adviezen 5 handreikingen BOA 
 

 

 

Handreiking Evenementenbeleid 

1. Geadviseerd wordt om aan het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning 

een hoofdstuk ‘alcohol en drugs’ toe te voegen 
 
2. Geadviseerd wordt om organisatoren van een evenement bij het aanvraagformulier de 

brochure ‘handreiking alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’ toe te 

sturen. 

 
3. Ga altijd in gesprek met de organisatie wanneer de doelgroep jongeren tot 24 jaar is en er 

zwakalcoholische dranken geschonken gaan worden. 
 
 

Voorstel invoering Halt maatregel in Hollands Midden 

1. De Halt maatregel is een nuttig instrument bij de bestrijding van alcoholmisbruik 

onder jongeren. De Halt maatregel, die inmiddels formeel van kracht is, zal daarom in 

samenwerking met de politie in de loop van 2012 in Hollands Midden actief worden 

ingevoerd.  

 

2. De leeropdracht vergroot de effectiviteit van de Halt maatregel aanzienlijk. De 

Halmaatregel wordt daarom inclusief de leeropdracht ingevoerd.  

 

3. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige invulling van de leeropdracht. De evaluatie 

van Trimbos, die begin 2012 beschikbaar komt, zou hier nog verandering in aan 

kunnen brengen.  

 

4. Zolang er geen andere financieringsbronnen zijn gevonden gaan de gemeenten uit van 

financiering van de leeropdracht door de gemeenten. Daarbij wordt uitgegaan van de 

volgende financieringssystematiek: 

 

In Holland Rijnland: 

a. Vaste kosten van de leeropdracht worden regionaal gedekt door de  

doeluitkering OGGZ die via de centrumgemeente Leiden loopt. 

b. De variabele kosten per jongere worden gedekt door de gemeenten waaruit de 

jongere afkomstig is.  

c. In de opstartfase van de invoering, de jaren 2012 en 2013 komen de totale 

kosten voor rekening van de doeluitkering OGGZ. 

 

In Midden Holland: 

Uit een frictiebudget van de doeluitkering wordt €16000 beschikbaar gesteld voor 

de uitvoering van Halt in de regio. Dit budget is alleen voor 2012 beschikbaar.  
 

Om gedurende het jaar te kunnen sturen op de totale kosten per gemeente per jaar 

worden de aanmeldingen per gemeenten door Halt en Brijder regelmatig aan de 

(centrum)gemeenten doorgegeven. 
 

 



Handreiking Hangplekken en zuipschuiten 

1. Maak gebruik van de mogelijkheden die de APV biedt 

 

2. Zet het jongerenwerk in 

 

3. Onderzoek de mogelijkheid om overlast op het water door alcoholgebruik aan te 

pakken. 

 

 

Handreiking Hokken en Keten 

Neem de volgende stappen: 

 

1. Stel een lokale projectgroep in 

2. Veranker het keetbeleid 

3. Inventariseer de hokken en keten binnen de gemeente 

4. Communiceer met de betrokken jongeren en ouders 

5. Informeer de jongeren en ouders 

6. Neem waar nodig maatregelen en leg controlebezoeken af 

7. Leg een opsporings- en handhavingssystematiek vast. 

 

Handreiking Ondersteuning ouders: ‘Alcohol achter de voordeur’  

Advies: 

 

Maak gebruik van de volgende interventies: 

 

1. Deskundigheidsbevordering professionals 

2. Opvoedingsondersteuning 

3. De gezonde school en genotmiddelen (preventieprogramma onderwijs) 

4. Interactieve ouderavonden met theater 

5. Uit met ouders 

6. Homeparty 

7. Sturende brief 

8. Alcoholpoli 

9. Boete of kanskaart (Halt maatregel +) 

 

 

Handreiking Paracommerciële alcoholverstrekkers 

1. Starten met het maken van een alcoholmatigingsbeleid. Uit de handreiking Integraal 

alcoholbeleid 

 

2. Hanteer binnen een verordening op het gebied van paracommerciële alcoholverstrekkers bij 

vaststelling van schenktijden, de volgende richtlijnen: 

 Niet schenken voor een vaste tijd (bijvoorbeeld 15:00 uur). 

 Niet schenken tijdens activiteiten voor jeugd onder de 16 jaar (bijvoorbeeld jeugdtoernooi).  

 Maximale schenktijd rond de activiteit (bijvoorbeeld één uur voor en één uur na de wedstrijd 

of training). 

 



3. Creëer draagvlak bij paracommercie ten behoeve van maatregelen gericht op alcoholmatiging 

zodat instellingen zich niet alleen aan de regels houden, maar ook een stap verder gaan en zich 

actief gaan inzetten voor alcoholmatiging. 

 

4. Zet stevig op handhaving. Het vergroten van de pakkans is een effectief middel om gedrag te 

veranderen.  

 

5. Onderzoek het regionaal organiseren van de handhaving. Nu de gemeente de handhaving van 

de Drank- en Horecawet heeft toegewezen gekregen, kunnen wij ook daadwerkelijk aan de slag 

met het vergroten van de pakkans. Tegelijkertijd komen er beperkte middelen mee om deze 

handhaving ook daadwerkelijk vorm te geven voor een individuele gemeente. 

 


