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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
136688 

Raadsvoorstel: 
136929 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
Onderwerp 
Alcohol- & Drugsnota 2014-2017 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. De Alcohol- & Drugsnota 2014-2017 vast te stellen, waarbij de volgende thema's centraal 
staan: 

o Preventie op scholen 
o Voorlichting aan jongeren en ouders 
o Ondersteuning van de horeca bij ontmoediging 

2. De voorgestelde APV-wijziging vast te stellen 
 
 
INLEIDING 
Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- & Horecawet van kracht. Het doel van de nieuwe wet is: 

- Het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen; 

- Alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde aanpakken; 

- Bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en 
gemeenten. 

Om deze doelen te bereiken krijgen gemeenten een aantal nieuwe taken en bevoegdheden. Zo zijn 
gemeenten sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de horeca. Ook zijn 
gemeenteraden per 1 januari 2014 verplicht regels te hanteren ten aanzien van alcoholverstrekking bij 
paracommerciële instellingen. Daarnaast gaat de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en tabak 
van 16 naar 18 jaar. In de bijlage is een volledig overzicht van de nieuwe taken en bevoegdheden te 
vinden.  
 
Deze veranderingen vormen aanleiding preventiebeleid te ontwikkelen om alcohol- & drugsgebruik te 
ontmoedigen (1. Alcohol- & Drugsnota 2014-2017), regels vast te stellen ten aanzien van 
alcoholgebruik in paracommerciële instellingen (2. APV-wijziging) en beleid te ontwikkelen op toezicht 
& handhaving van horecataken. Het beleid rondom toezicht & handhaving van horecataken is 
verwerkt in de Horecanota BAR 2013-2018. De burgemeester is belast met de uitvoering van het 
toezicht & handhaving en heeft de Horecanota BAR 2013-2018 inmiddels vastgesteld. De nota is 
toegevoegd in de bijlage.  
 
 
BEOOGD EFFECT 

- Het alcohol- & drugsgebruik onder jongeren terugdringen 
- Voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Drank- & Horecawet 

 
ARGUMENTEN 
1.1 (Overmatig) alcohol- & drugsgebruik brengt lichamelijke schade met zich mee en dient ontmoedigd 

te worden. 
Het gebruik van alcohol & drugs op jonge leeftijd heeft schadelijke gevolgen voor de 
hersenontwikkeling. Jongeren, ouders en verzorgers dienen zich bewust te zijn van de gevaren van 
alcohol & drugs. Voorlichting en ontmoediging zijn daarom van belang.   
 
1.2 De landelijke beleidswijzigingen hebben lokale gevolgen 
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De nieuwe Drank- & Horecawet heeft gevolgen voor lokale ondernemers, verenigingen en sociëteiten 
in Albrandswaard. De nieuwe regels, taken en bevoegdheden vragen om herzien beleid.  
 
1.3 De nota is opgesteld in cocreatie met belanghebbenden 
De nieuwe alcohol- & drugsnota 2014-2017 is in cocreatie tot stand gekomen met sportverenigingen, 
horeca-exploitanten, ondernemers, sociëteiten, ouders en jongeren. In de vorm van een  
'kroegentocht'  en een debatavond is discussie gevoerd over de vraag; 'wat is normaal?!'. De 
uitkomsten van deze discussies vormen de basis van het voorgestelde beleid.   
 
2.1 Hiermee wordt de verstrekking van alcohol gereguleerd. 
De voorgestelde APV-wijziging stelt regels ten aanzien van het gebruik en de verstrekking van alcohol 
in commerciële en paracommerciële instellingen. Het gebruik en de verstrekking van alcohol wordt 
hiermee beperkt. In het kader van alcoholontmoediging is artikel 2.34f verbod ' happy hours'  
toegevoegd.  
 
2.2 Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting 
Gemeenteraden zijn verplicht per 1 januari 2014 regels te hanteren ten aanzien van 
alcoholverstrekking in paracommerciële instellingen. Met de voorgestelde APV-wijziging wordt aan 
deze verplichting voldaan.  
 
KANTTEKENINGEN 
1.1 Het business model van veel exploitanten is ingericht op de verkoop van alcohol.  
Verenigingen, sociëteiten en ondernemers halen inkomsten uit de verkoop van alcohol. Een 
ontmoedigingsbeleid in combinatie met strengere regelgeving kan tot gevolg hebben dat deze partijen 
in mindere mate inkomsten genereren.  
Het stimuleren van de zoektocht naar andere inkomstenbronnen is dan ook onderdeel van het nieuwe 
beleid.  
 
FINANCIËN 
Het opstellen van het alcohol- & drugsbeleid is een prioriteit uit het integraal veiligheidsbeleid 2013-
2017. Voor de uitvoering van het gehele integrale veiligheidsbeleid in 2014 is een bedrag van € 
88.000 in de begroting gereserveerd. De uitvoering van de Alcohol- & Drugsnota 2014-2017 wordt 
daarmee gefinancierd uit het integraal veiligheidsbudget. 
 
COMMUNICATIE 
Op de verschillende onderdelen wordt een communicatiestrategie toegepast: 
 
Alcohol- & Drugsnota 2014-2017 
Communicatie is van groot belang bij het ontmoedigen van alcohol- & drugsgebruik. Dit onderdeel 
krijgt wordt geborgd in het nog op te stellen Actieprogramma 2014, voortvloeiende uit de Alcohol- & 
Drugsnota 2014-2017 
 
Voorgestelde APV-wijziging 
De voorgestelde APV-wijziging zal na vaststelling via de Schakel en de website van de gemeente 
Albrandswaard bekend worden gemaakt.  
 
Horecanota BAR 2013-2018 
Alle horecaexploitanten zullen geïnformeerd worden over de vastgestelde regels ten aanzien van 
toezicht en handhaving. Dit zal in het 1e kwartaal 2014 plaatsvinden. De vormgeving en uitwerking 
wordt in BAR-verband uitgevoerd.  
 
UITVOERING 
Na vaststelling van de Alcohol- & Drugsnota 2014-2017 wordt gestart met het opstellen van het 
Actieprogramma 2014-2017. Het streven is dit programma zoveel mogelijk in cocreatie met de 
betrokken partijen te ontwikkelen. Het Actieprogramma 2014-2017 wordt ter kennisname aan uw raad 
toegezonden. 
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BIJLAGEN 
  136712: Alcohol- & Drugsnota 2014-2017  
  136713: Wijzigingsverordening APV inzake drank- & horecawet  
  136714: Horecanota BAR 2013-2018  
  136715: Overzicht belangrijkste wijzigingen nieuwe Drank- & Horecawet  
 

 
Poortugaal, 19 november 2013 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,              De burgemeester, 
 
 
 
 

  

 
   
Hans Cats              drs. Hans-Christoph Wagner 
 


