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Toelichting  

Schriftelijke vragen PvdA 

 
Alcoholgebruik heeft de laatste jaren de nodige aandacht gekregen zowel in de media als in de 

politiek. Dat heeft alles te maken met de schadelijke effecten van alcohol op o.a. de gezondheid. Het 

alcoholgebruik/misbruik onder jongeren is regelmatig een uiting van experimenteerdrang die bij 

jong zijn hoort. In de basis is daar niets mis mee. Zodra deze experimentele fase voorbij is kan er 

sprake zijn van een probleem. Het gemakkelijk (en bijna overal: in de super, bij de sport en in het 

café) aan alcohol kunnen komen speelt daarbij een rol. 

Bovenmatig alcoholgebruik door jongeren is een verantwoordelijkheid van de betrokken jongeren 

zelf maar daarnaast zeker ook van hun ouders. Ook de sociale omgeving speelt daar een rol van 

betekenis in. Gedacht kan worden aan de vriendenkring van de jongeren maar ook de clubs en 

verenigingen waar zij lid van zijn. En daar ligt eveneens een deel van die verantwoordelijkheid in het 

geval van alcoholmisbruik. 

Er wordt het nodige gedaan door scholen en anderen om jongeren en hun ouders voor te lichten 

over de effecten van alcohol en alles wat daar bij hoort. Ook de gemeente Heerde doet daar aan 

mee. De Rijksoverheid heeft de regels m.b.t. de verkoop van alcohol aan jongeren aangescherpt en 

het toezicht daarop aan de gemeenten overgedragen. 

De gemeente Heerde heeft onlangs de regels m.b.t het in bezit hebben van alcohol op straat 

aangescherpt. 

  

Vragen: 

1.  Wat zijn de regels die gelden voor de combinatie van alcohol en jongeren in de gemeente 

Heerde? 

2.  Hoe is het toezicht op de regels m.b.t. de verkoop van alcohol aan jongeren in Heerde 

georganiseerd? 

3.  Bij wie is dat toezicht belegd en welke afspraken zijn daar over gemaakt? 

4.  Hoeveel capaciteit is daarvoor beschikbaar? 

5.  Wat zijn de gevolgen/sancties voor een slijter, een supermarkt, een sportvereniging of een 

andere verkoper die alcohol verkoopt aan een te jong persoon? 

  

Namens de fractie van de PvdA. 

  

Siebren Buist 
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Antwoord  
1. De regels in de gemeente Heerde aangaande alcoholgebruik slaan niet zozeer specifiek op 

jongeren maar op iedereen die gerechtigd is alcohol te kopen en te drinken.  
Landelijk: In 2013 gelden de landelijke regels dat vanaf 16 jaar alcohol genuttigd mag 
worden en geldt voor het nuttigen van sterke drank (15% alcohol of meer) 18 jaar en ouder.  
Per 1 januari 2014 geldt voor ALLE alcoholhoudende drank een vanaf leeftijd van 18 jaar. 
Lokaal: De gemeentelijke regels aangaande tijdstippen van alcoholverstrekking  in openbare 
gelegenheden worden v.w.b. verenigingen en stichtingen (= paracommercie) in november 
door de raad vastgesteld. (zie collegebesluit van 9 juli 2013.) De gemeentelijke regels 
aangaande de reguliere horecabedrijven staan sinds jaar en dag in de APV, in artikel 2:27 en 
volgende. De gemeentelijke regels aangaande alcoholgebruik op of aan de openbare weg 
staan 

1
in de APV in artikel 2:48 lid 1a (nuttigen ervan en aangebroken verpakking 

voorhanden hebben) en lid 1b (ongeopende verpakkingen voorhanden hebben).   
2. Per 1 januari 2013 is de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving 

van de Drank- en horecawet. Zij kan gemeentelijke toezichthouders (boa’s) aanwijzen. Een 
politieagent kan als algemeen opsporingsambtenaar optreden op basis van deze wet. Een 
politieagent is in beginsel geen toezichthouder (op gemeentelijke regelgeving). De 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit blijft voor een aantal landelijke toezichttaken 
verantwoordelijk, namelijk: 
- Reclamebeperkingen 
- Verstrekken van de verklaringen van sociale hygiëne (VSH) 
- (mobiele) Ambulante handel   
- Naleving regels in personenvervoer, op legerplaatsen en in tax free shops. 
 
Aan het gemeentelijk toezicht is in 2013 nog geen uitvoering gegeven. Immers, de 
gemeentelijke regels zijn nog niet vastgesteld. De gemeente gaat vanaf 2014 toezicht 
houden op alle verkooppunten van alcohol zoals in supermarkten, in slijterijen, in 
horecagelegenheden en in kantines van verenigingen en stichtingen. Daarnaast natuurlijk 
ook op de tijdelijke verkooppunten (ten tijde van evenementen).   
Eerder was er sprake van dat een gemeentelijke functionaris die toezicht en handhaving op 
deze regelgeving verricht, een BOA moet zijn in gemeentelijke betaalde dienst. Recent 
hebben wij gehoord van een voorstel van de minister welke in de maak is om per 1 jan. 2014 
het mogelijk te maken dat ook een BOA van een particulier bedrijf ( veelal  
detacheringsbedrijven) kan worden ingehuurd voor deze taak. 
De intentie van de burgemeester is om het toezicht en de handhaving gezamenlijk met 
Oldebroek en of Hattem en of Epe te organiseren.    

3. Er zijn nog geen afspraken gemaakt hoe het toezicht wordt belegd. Ook is er nog geen 
handhavingsbeleid op dit beleidsveld opgesteld. Logischerwijs wordt het toezicht belegd bij 
het team Vergunningen en Handhaving. Hierover worden na de begrotingsbehandeling 
afspraken gemaakt. 

4. Becijferd is dat voor een gemeenteomvang van de gemeente Heerde 0,33 fte is benodigd 
voor toezicht en voor handhaving. Dat is inclusief ook een deel aan extra capaciteit voor de 
administratieve afhandeling ervan (vergunningenbestand, waarschuwings- en handhavings-
trajecten). Deze capaciteitswens wordt middels de programmabegroting 2014 aan de raad 
voorgelegd.  

5. Het sanctiebeleid moet nog geschreven worden. Hiervoor zijn diverse handreikingen  
beschikbaar, onder meer van de VNG of andere (pilot)gemeenten. Sancties kunnen zijn: 
een waarschuwing, een boete of uiteindelijk het intrekken van de vergunning. 
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