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Onderwerp:  Vaststellen van het Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2016 

 

Gevraagd besluit: 

 

Vast te stellen het “Preventie en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Gemeente Den Helder 2015-2016”. 
 

 

Publiekssamenvatting 

Op grond van artikel 43a van de Drank- en Horecawet dient de gemeenteraad een Preventie en 

Handhavingsplan vast te stellen. Dit plan dient in 2017 onderdeel uit te maken van het lokale gezondheidsplan. 

In het kader van het alcoholmatigingsbeleid wordt op dit moment uitvoering gegeven aan de kader notitie “In 
Control of Alcohol en drugs 2013-2015. Om dit beleid te continueren is het noodzakelijk dat voor 2016 een 

Preventie- en Handhavingsplan  Drank- en Horecawet wordt vastgesteld. Bij het opstellen van het concept plan 

is  er voor gekozen om het bestaande preventie en handhavingsbeleid te continueren. Voorts is bij het opstellen 

van het plan gebruik gemaakt van het in  opdracht van het ministerie van VWS door het Trimbos instituut 

opgestelde model-plan.  

 

Inleiding 

 

Op grond van artikel 43a van de Drank- en Horecawet (DHW)moet de gemeenteraad een Preventie en 

Handhavingsplan (PenH-plan vaststellen. In het plan wordt in ieder geval aangegeven: 

a) wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid m. .b.t. het alcoholgebruik; 

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 minimaal behaald dienen te worden. 

 

Bij besluit van 17 juni 2013 is door uw raad de Nota lokaal gezondheidsbeleid Den Helder 2013-2016 

vastgesteld. Onderdeel van deze nota is de Kadernota  aanpak Jeugd, Alcohol & Drugs 2012 – 2015. In deze 

Kadernotitie zijn de hoofdlijnen vastgesteld voor de regionale samenwerking in Noord-Holland Noord. Centraal 

in deze aanpak staan de interventies die vooral de omgeving van de jongeren beïnvloeden. Het in de 

kadernotitie vastgestelde preventie- en handhavingsbeleid loopt dit jaar af. Om het beleid te continueren is het 

noodzakelijk dat voor  2016 een Preventie- en Handhavingsplan  DHW wordt vastgesteld. Na deze periode 

dient op grond van de Drank- en Horecawet een nieuw PenH-plan te worden vastgesteld dat onderdeel 

uitmaakt van de nog vast te stellen Nota gezondheidsbeleid  Den Helder 2017-2021. Dit nieuwe plan is 

inmiddels in regionaal verband in voorbereiding. Naar verwachting zal in de loop van 2016 het eerste concept 

van dit nieuwe regionale plan gereed zijn.  

 

Om het jaar 2016 te overbruggen stellen wij u voor om voor de genoemde periode een afzonderlijk PenH-plan 

vast te stellen zoals deze in concept bij voorstel is gevoegd. Bij het opstellen van het concept plan is  er voor 

gekozen om het bestaande preventie en handhavingsbeleid te continueren. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

update die in gewestelijk verband is gemaakt. Voorts is gebruik gemaakt van het format van het door het 

Trimbos instituut  in overleg met het ministerie opgestelde landelijke modelplan . Dit modelplan voldoet aan de 

alle wettelijke eisen. Dit betekent dat het nu voorliggende plan meer operationeel is gericht dan het bestaande 

Kaderplan “In control of alcohol & drugs”.     
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Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het verbeteren van de volksgezondheid, vooral bij jongeren. 

 

Kader 

Drank- en Horecawet; 

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016; 

Nota Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018 

 

Argumenten 

Het gaat hier om de uitvoering van een wettelijk taak. In het nu voorliggende Preventie en Handhavingsplan 

Drank- en Horecawet wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de gemeente invulling aan deze taak geeft. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het gaat hier om de voortzetting van reeds bestaand beleid waarvoor, getuige eerder onderzoek, groot 

draagvlak bestaat. Gelet op de resultaten van dit beleid zoals dit naar voren komt uit de Emovo (Elektronisch 

Monitoring en Voorlichting) onderzoeken, komt voor dit beleid steeds meer draagvlak. Het voorstel is 

referendabel. 

 

Financiële consequenties 

De handhaving van de regelgeving wordt uitgevoerd binnen de bestaande van formatie van de afdeling VVH. 

Dit heeft als zodanig geen financiële consequenties. De voorlichting en preventie geschiedt binnen het 

Kaderplan “In Control of alcohol & drugs”, gecoördineerd door de GGD Noord Holland Noord. Hiervoor betalen 

de deelnemende gemeenten, waaronder Den Helder, € 0,50 per inwoner. Voor het jaar 2015 is ten behoeve 

van dit project een uitvoeringsbudget opgenomen in begrotingspost  721.7099.101. Voor het jaar 2016  (en 

verder) is een ruimtevrager opgenomen om deze taak t/m 2018 te kunnen uitvoeren. Voor 2016 en verder  

wordt in regionaal verband mede ter uitvoering van het PenH-plan een nieuw projectplan Jeugd, alcohol en 

drugs 2016-2020 opgesteld. Dit is naar verwachting in medio februari 2016 gereed. Pas als ons college dit 

nieuwe plan heeft vastgesteld, worden de middelen beschikbaar gesteld. 

 

Communicatie 

Het betreft een voortzetting van reeds bestaand beleid. Om deze reden is er geen persbericht gemaakt. 

 

Realisatie 

Zodra uw raad het plan heeft vastgesteld wordt deze gepubliceerd waarna deze in werking treedt.  

 

Den Helder, 1 december 2015 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


