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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- & Horecawet in werking getreden. Hieruit voort 
vloeien nieuwe regels, taken en bevoegdheden zoals het toezicht op de horeca. 
Daarnaast gaat per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak van 16 naar 
18 jaar en ouder. Deze ontwikkelingen vormen aanleiding het alcohol & drugsbeleid uit 
2007 te actualiseren. In deze memo schetsen wij het proces  om tot een nieuw 
beleidsplan te komen. Deze memo is daarbij de eerste stap van de BOB-structuur. 
 
Ontmoedigen als mentaliteit 
Alcohol- & drugsbeleid staat in het teken van ontmoedigen. Ontmoedigen van alcohol- 
& drugsgebruik op school, thuis en in de vrije tijd van zowel jeugdigen als ouderen.  
Bij het ontmoedigen speelt niet alleen de overheid een belangrijke rol. Hier is een grote 
verantwoordelijkheid weggelegd voor ouders, horeca, besturen van sociëteiten, 
scholen, besturen van sportverenigingen en jongeren.  
Een nieuw alcohol- & drugsbeleid dient zich daarom niet alleen te uiten in papier maar 
juist in een gedeelde probleemperceptie en mentaliteitsverandering bij de betrokken 
partners. In het op te stellen beleid staat dan vooral ook, naast het plan zelf, het proces 
centraal. Ontmoedigen dient een mentaliteit te worden.  
 
Wat gaan we doen? 
Rond de domeinen school, thuis en vrije tijd worden bijeenkomsten georganiseerd met 
de betrokken partijen. Tijdens de bijeenkomsten staat het bediscussiëren van 
stellingen en het komen tot uitgangspunten voor het op te stellen beleid centraal. 
Onderstaand worden de bijeenkomsten per domein beknopt toegelicht. 
 
Thuis 
In oktober wordt een ‘kroegentocht’ georganiseerd met jongeren en ouders. Tijdens 
deze tocht worden de sociëteiten de Foekepot, Sordino en het JCA bezocht om aan de 
hand van stellingen over alcohol- & drugsgebruik te praten.  
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Vrije tijd 
In oktober wordt een debat georganiseerd in het JCA om over alcohol- & drugsgebruik 
in de vrije tijd te discussiëren. Hierbij worden partijen als jongeren, ouders, horeca, 
ondernemers, sportverenigingen, de sociëteiten, Bouman GGZ, overige professionals 
en u als raad uitgenodigd om over het gebruik van alcohol & drugs en de 
verkrijgbaarheid te debatteren. Na de zomer zal u hier een uitnodiging voor ontvangen.  
 
School 
Ook met de schoolbesturen zal worden gesproken over alcohol- & drugsgebruik 
rondom de scholen. Daarbij zal onder andere worden besproken in hoeverre het 
ontmoedigen van alcohol- & drugsgebruik een plek in het beleid van de scholen kan 
krijgen. Tevens wordt met de scholen onderzocht of dit onderwerp een onderdeel van 
de jaarlijkse scholenmarkt kan vormen.   
 
Als specialist op het terrein van verslavingspreventie zal Bouman GGZ de 
bijeenkomsten ondersteunen.  
De uitkomsten en concept uitgangspunten vormen vervolgens de basis voor het op te 
stellen beleidsplan. Dit plan zal vervolgens in samenwerking met alle betrokken 
professionals nader worden uitgewerkt waarna het stuk ter besluitvorming aan u zal 
worden aangeboden. 
 
Planning 
Hieronder volgt een planning van de stappen uit het proces. 

- Oktober 2013    bijeenkomsten domeinen school, vrije tijd en thuis 
- November 2013   verwerken uitkomsten en opstellen beleidsplan 
- 2 december 2013   oordeelsvormende carrousel over beleidsplan 
- 16 december 2013   besluitvormende raadsvergadering over beleidsplan 

 
Financiën 
Het opstellen van het alcohol- & drugsbeleid is een prioriteit uit het integraal 
veiligheidsbeleid 2013-2017. Voor de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid 
wordt jaarlijks een bedrag van € 75.000 in de begroting gereserveerd.  
Het opstellen en uitvoeren van een nieuw alcohol- & drugsbeleid wordt daarmee 
gefinancierd uit het integraal veiligheidsbudget. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben 
zouden wij graag met u hierover in carrouselverband van gedachten wisselen. Indien 
dit het geval is verzoeken wij u dit onderwerp te agenderen via de agendacommissie.  
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Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
 
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


