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1. Inleiding 
 
Alcoholgebruik onder jongeren neemt de laatste jaren sterk toe in onze regio en dus ook in onze 
gemeente. Recente landelijke onderzoeken geven weer dat de eerste kennismaking met alcohol al op 
jonge leeftijd plaatsvindt. Dit komt ook naar voren in de ‘Gezondheidsmonitor voor jongeren van 12-24 
jaar’ in de Regio IJssel-Vecht. Bovendien is één van de meest zorgwekkende uitkomsten van het 
onderzoek dat ouders een grote tolerantie hebben als om het alcoholgebruik van hun kinderen gaat 
(GGD Regio IJssel-Vecht, 2005).  
 
Het gemeentebestuur maakt zich hier zorgen over. Deze zorgen over het alcoholprobleem in de 
gemeente Dalfsen worden nog lang niet door iedereen gedeeld. Veel jongeren, maar ook ouders, zijn 
onvoldoende onder de indruk van de feiten wat alcohol met je lichaam doet. De gemeente neemt de 
verantwoordelijkheid om het alcoholprobleem bespreekbaar te maken. Dit wil zij doen samen met alle 
partijen die hierin ook verantwoordelijkheid dragen.  
 

In mei 2006 is de nota “Mag ik ook een slokje?, alcoholmatigingsbeleid voor 12-15 jarigen” 
gepresenteerd aan de gemeenteraad van Dalfsen. Hierin werden dertien aanbevelingen gedaan.  
Enerzijds moesten de jongeren en hun ouders bewust gemaakt worden van de schadelijke gevolgen 
van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Anderzijds werd geprobeerd de zogenaamde ‘alcoholvriendelijke 
omgeving’ van de jongeren te beïnvloeden.  
 
Het betreft hier een tussenevaluatie. Een definitieve evaluatie van het gevoerde beleid vindt plaats op 
basis van de nieuwe GGD gezondheidsmonitor, welke in de loop van 2008 wordt verwacht. De 
huidige versie uit 2003 wordt gebruikt als ‘nulmeting’ en de nieuwe versie als meetinstrument om te 
bekijken in hoeverre het gevoerde alcoholmatigingsbeleid heeft bijgedragen aan de doelstellingen.   
 
 
2. Stand van zaken aanbevelingen  
 
Aanbeveling 1:  
Betere coördinatie van preventieactiviteiten 
De verschillende lokale instellingen die zich nu al bezig houden met voorlichting over alcoholgebruik 
hebben binnen het Kansnetwerk de afspraak gemaakt hun activiteiten en campagnes zoveel mogelijk 
op elkaar te laten aansluiten. Tussen gemeente en jongerenwerk is nu ook regelmatig contact over 
eventuele gezamenlijke campagnes of acties.  
 
Aanbeveling 2: 
Stimuleren van bewustwording 
Op 28 november 06 heeft wethouder Laarman de officiële aftrap verricht voor de alcoholcampagne 
door het plaatsen van een poster in het (reclame) displaybord bij het gemeentehuis. Gedurende drie 
weken hebben de posters door de hele gemeente gehangen. Ook zijn ze rondgebracht bij de 
basisscholen, bibliotheken en jeugdsozen.   
 
Project Gezonde school  en genotmiddelen introduceren op basisscholen 
In 2006 heeft dit lesprogramma al gedraaid op de basisscholen in Nieuwleusen, in 2007 op de 
basisscholen in Dalfsen en Lemelerveld. In november 2007 is een evaluatie behandeld in het college.  
In 2008 is Nieuwleusen weer aan de beurt. Ook voor de komende jaren (vanaf 2009) willen we het 
programma volgens deze carrousel voortzetten en blijven aanbieden aan de scholen.  
 
Direct mail versturen aan ouders 
Zowel naar de ouders als naar de jongeren is een brief met bijbehorende flyer verstuurd (in 1 
envelop). Via de website kon gereageerd worden, de respons was vrij laag (7 reacties), waarvan 3 
van jongeren die graag een flyer of poster wilden gebruiken voor een spreekbeurt. In oktober is 
opnieuw een brief verstuurd. 
 
Actie gericht op de jongeren: flyers/posters 
Brief en flyer zijn verstuurd (zie boven). Vanuit het jongerenwerk is in december, met gemeentelijke 
financiering, een voorlichtingscampagne opgezet, ism Tactus: flyers, diverse activiteiten. 
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Artikelenreeks publiceren in de media 

• Gezamenlijk met de jeugdsozen in Nieuwleusen, Dalfsen en Lemelerveld is in de rubriek 
KernPUNTEN in het vierde kwartaal van 2006 een serie van 4 artikelen geplaatst over de 
gevaren van alcoholgebruik (op jonge leeftijd); 

• In juni 2007 is een tweetal artikelen  geplaatst in KernPunten: 
- “Comazuipen: Een nieuwe rage?” 
- “Alcohol en verkeer: Slechte mix!” 

 
Tentoonstelling in de bibliotheken 
Dit actiepunt is ‘meegenomen’ bij de campagne vanuit het jongerenwerk van december 2007.  
 
Onderzoek naar mogelijke inzet ‘peers’. Evt ook de keten laten bezoeken, in overleg met de ambulant 
jongerenwerkster. 
‘Peers’ zijn leeftijdsgenoten van de uitgaande jongeren die tijdens het uitgaan de jongeren voorlichten 
over alcohol- en drugsgebruik. I.o.m. Tactus is besloten voorlopig geen peers in te zetten. Het aanbod 
aan activiteiten is in Dalfsen te beperkt om hiervoor speciaal jongeren op te leiden. Tactus onderzoekt 
de momenteel de mogelijkheid tot het opzetten van een regionale pool, waar meerdere gemeenten 
gebruik van kunnen maken.  
 
Ambulant jongerenwerker contact laten leggen met jongeren om de ‘alcoholmatingsboodschap’ over 
te brengen.  
De jongerenwerkster is in februari 2007 begonnen met haar werkzaamheden. Zij heeft inmiddels 
goede contacten opgebouwd met veel jongeren, hetzij in de jeugdsozen, hetzij in de keten. Het 
(ambulant) jongerenwerk heeft een speciale ‘decembercampagne’ gewijd aan alcoholmatiging. 
 
Organiseren van themabijeenkomsten voor ouders en jongeren 
Als afsluiting van het aangeboden lesprogramma De Gezonde school en genotmiddelen hebben er 
ouderavonden plaatsgevonden (basisonderwijs). In januari 2008 heeft een voorlichtingsavond 
plaatsgevonden op het Agnietencollege in Nieuwleusen, opgezet door de school en Tactus. 
 
Aanbeveling 3:  
De Gezonde sportvereniging 
Deze aanbeveling is in eerste instantie vervallen: het project De gezonde sportvereniging is stopgezet 
door de VNG. De Sportraad Overijssel onderzoekt de mogelijkheid van een provinciaal keurmerk, in 
2008 wordt bekend of dit van de grond gaat komen.  
 
Aanbeveling 4:  
Bestuursreglementen      
Vrijwel alle sportverenigingen hebben alcoholmatiging al opgenomen in hun bestuursreglement.  
 
Aanbeveling 5:  
Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) 
De aanbeveling moet nog worden opgepakt. In samenwerking met Jeugdwerkbureau STAP willen we 
in 2008 een avond organiseren waarbij kantinemedewerkers de IVA kunnen volgen. De avond met 
nog ingepland worden.  
 
Aanbeveling 6: 
Voorwaarden stellen bij subsidieverlening 
Is meegenomen bij de totstandkoming van de nieuwe sportnota. Aanbeveling 2 luidde: “met ingang 
van 1 januari 2010 alleen die verenigingen jeugdsportsubsidie verlenen wanneer tijdens 
jeugdsportactiviteiten tot en met 17 jaar geen  alcoholhoudende drank in de kantine wordt 
geschonken”. Deze aanbeveling is komen te vervallen tijdens de inspraakronde met de 
sportverenigingen. Ten aanzien van alcoholverstrekking wordt de wettelijke norm gehanteerd (tot 16 
jaar geen alcohol).  
 
In de beleidsregels jeugdsportsubsidie was al wel opgenomen dat verenigingen zich nadrukkelijk 
moeten manifesteren als ‘gezonde vereniging’. Dit dient zich te uiten in een voor iedere bezoeker 
zichtbare aanduiding dat op wedstrijddagen tot 12.00 uur het schenken van alcohol alsmede het roken 
in het clubgebouw verboden is.   
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In de herziene subsidieregeling voor sportaccommodaties staat als een van de subsidievoorwaarden 
(artikel 4) da de vereniging een actief beleid dient te voeren op het gebied van niet-roken en geen 
alcoholgebruik door jongeren.    
 
Aanbeveling 7: 
Accommodatiebeheer: in huurcontracten en beheersovereenkomsten al coholmatigings- 
bepalingen opnemen 
Eerst moest er duidelijkheid komen over de uitkomst van het privatiseringstraject voor zwembad de 
Meule en moet de uitkomst voor sporthal de Schakel worden afgewacht. Heeft voorlopig geen 
prioriteit.  
 
Aanbeveling 8:  
Juridische mogelijkheden Drank- en Horecawet benutten 
 
Vaststellen Drank- en Horecaverordening 
Na overleg met B&C is geconcludeerd  dat hier geen behoefte aan is, de DH-wet en de 
vergunningvoorschriften bieden voldoende handvaten.  
 
Afstemming zoeken met buurgemeenten 
Eind 2006 heeft het college het “Horecabeleid Ommen en Dalfsen” vastgesteld. Hierin is uitdrukkelijk 
aandacht voor alcolmatiging en zijn afspraken gemaakt mbt regelgeving,  handhaving en sancties bij 
overtredingen.  
 
Opstellen sanctiebeleid 
Zie hierboven.  
 
Aanbeveling 9: 
APV 
 
Actualiseer de APV op enkele punten, bv art. 2.4.7 Hinderlijk drankgebruik 
Via het regionale project “Minder drank, meer scoren!” wordt dit opgepakt (in de vorm van een 
handhavingsarrangement, zie hiervoor de interventies uit dit project).    
 
Stem openbare ordebepalingen af met buurgemeenten 
Eind 2006 heeft het college het “Horecabeleid Ommen en Dalfsen” vastgesteld. Hierin is een 
harmonisatie van sluitingstijden afgesproken.  
 
Aanbeveling 10: 
Bestemmingsplan 
 
Bij herziening van bestemmingsplannen rekening houden met locaties horeca en drankverkooppunten 
Deze aanbeveling is nog niet concreet gecommuniceerd met de afdeling Ontwikkeling en 
Grondzaken. Dit wordt zo spoedig mogelijk opgepakt.  
 
Aanbeveling 11: 
Preventieve handhaving 
 
Zorg voor zorgvuldige vergunningverlening 
Vergunningen worden zo zorgvuldig mogelijk verstrekt.  
 
Verleen vergunningen voor bepaalde tijd 
Het blijkt niet mogelijk om vergunningen voor bepaalde tijd te verstrekken: wanneer de 
vergunninghouder zich aan de (Drank- en Horeca-)wet en evt. vergunningvoorschriften houdt dan is 
een vergunning voor onbepaalde tijd geldig.   
 
Breng wet- en regelgeving onder de aandacht en kondig handhavingsacties aan 
De horeca wordt op de hoogte gebracht van nieuwe beleidsontwikkelingen, bv via een brief na de 
vaststelling van het “Horecabeleid Dalfsen en Ommen”.   
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Aanbeveling 12: 
Repressieve handhaving 
 
Intensiveer de samenwerking met de VWA 
Dit wordt opgepakt binnen het project “Minder drank, meer scoren!”. Jaarlijks (in de periode 2008 – 
2011) zal de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 50 controles op leeftijdgrenzen houden in deze regio 
bij de door de gemeenten en politie aangegeven hotspots. De kosten van deze controles komen voor 
rekening van de Ministeries van BZK en VWS. 
 
Stel een handhavingprogramma op gericht op de doelgroep 
In het “Horecabeleid Dalfsen en Ommen” is een eenduidige handhavings-richtlijn opgenomen in het 
geval van overtredingen van de wettelijke voorschriften. In het kader van het beleid richting de keten 
wordt op illegale situaties gehandhaafd.  
 
Vermijd gedoogsituaties 
Zie beleid richting de keten. Illegale situaties worden niet gedoogd. 
 
Handhaaf de bestemmingsplanvoorschriften 
Wordt nu al zoveel mogelijk gedaan, ook in het kader van het beleid richting keten.  
 
Aanbeveling 13: 
Evaluatie van beleid 
 
Hanteer de volgende GGD Gezondheidsmonitor als meetinstrument 
De volgende GGD Gezondheidsmonitor wordt verwacht in de loop van 2008.  


