
Hierbij het toegezegde antwoord op de vraag over het alcoholmatigingsbeleid voor de raadsvergadering 
van maandag.  

  
Wat betreft de invloed van de drank en horecawet op het alcoholmatigingsbeleid:  
In alle alcoholmatigingsactiviteiten die we uitvoeren, wordt de nieuwe leeftijdsgrens gehanteerd.  
Zo zijn de programma’s die op de basisscholen en het voortgezet onderwijs worden uitgevoerd 

inmiddels aangepast naar de verhoogde leeftijdsgrens. Ook het voorlichtingsmateriaal dat beschikbaar is 

voor ouders is allemaal aangepast aan de nieuwe leeftijdsgrens. In de folder die wij in september 

stuurden aan alle ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 over alcohol en keten, werd de nieuwe 

leeftijdsgrens ook al aangekondigd. Daarnaast bieden we organisatoren polsbandjes om de 

leeftijdsgrens beter te kunnen hanteren.  
  
We gaan een flyer voor jongeren ontwikkelen waarin duidelijk de regels en mogelijke consequenties 

rondom alcoholverkoop en gebruik in de openbare ruimte staan. Ook zullen we naar aanleiding van de 

nieuwe verordening en de verhoging van de leeftijdsgrens, sportverenigingen benaderen.  Verder 

proberen we op korte termijn aan te sluiten bij de landelijke campagne NIX18. Er is veel 

campagnemateriaal beschikbaar waar we gebruik van kunnen maken in onze eigen communicatie.  
  
Alcoholmatigingsbeleid op de agenda?  
In de notitie alcoholpreventie 2012-2015 wordt al duidelijk de link gelegd met handhaving van de 

leeftijdsgrens. Effectief alcoholmatigingsbeleid is een combinatie van preventieve activiteiten en het 

beperken van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Dat uitgangspunt blijft ongewijzigd. We 

gaan kijken of we het preventiebeleid kunnen koppelen aan het handhavingsbeleid.  
  
Ketenbeleid  
Het college heeft begin 2013 besloten om een nieuwe impuls te geven aan de uitvoering van 

ketenbeleid door de eerdergenoemde folder alcohol en keten en door  keetbezoeken door het 

jongerenwerk. Uiteraard wordt ook hier de nieuwe leeftijdsgrens in de praktijk uitgedragen. Het 

jongerenwerk is na de zomer gestart met de keetbezoeken en de keetworkshops.  Het is nu nog te vroeg 

deze activiteiten te evalueren en nieuw beleid op te starten. Mochten we merken dat er door de 

verhoging van de leeftijdsgrens ongewenste ontwikkelingen ontstaan ten aanzien van de keten, dan 

gaan we daar natuurlijk mee aan de slag, waar mogelijk in regionaal verband.  We houden vinger aan de 

pols.  
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