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Geachte raadsleden,  
 
Middels deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het preventie- 
en handhavingsplan Jeugd, Alcohol en Omgeving. 
 
De Drank- en horecawet (DHW) schrijft voor dat de gemeenteraad elke vier jaar een preventie- en 
handhavingsplan alcohol vaststelt. 
De gemeenteraden in alle Zuid-Limburgse gemeenten hebben eind 2014 ingestemd met het Preven-
tie- en handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2015-2019. De hoofddoelstelling in dit plan luid-
de: in 2019 leeft minimaal 50% van de alcoholverstrekkers de wettelijke eisen van alcoholverstrekking 
na (leeftijdsgrens 18 jaar). 
 
Volgens de DHW bevat het plan minimaal de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van 
alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet.  
Het plan dient in ieder geval te bevatten: 

- De doelstellingen van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; 
- De acties die worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorko-

men, al dan niet in samenwerking met andere preventieprogramma’s; 
- De wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de 

door het plan bestreken periode worden ondernomen; 
- De resultaten die in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden. 

 
Vrijwel alle Zuid-Limburgse colleges hebben vervolgens preventie- en handhavingsacties vastgelegd 
in lokale uitvoeringsprogramma’s om de genoemde doelstelling te bereiken.  
Het in 2014 door de gemeenteraden vastgestelde Preventie- en handhavingsplan Jeugd, Alcohol & 
Omgeving 2015-2019 werd, conform Raadsvoorstel, in augustus 2018 tussentijds geëvalueerd.  
 
Nalevingsonderzoek  
Om te kunnen beoordelen of en in hoeverre de alcoholverstrekkers de wettelijke eisen voor alcohol-
verstrekking naleven, is in 2015 en 2018 een nalevingsonderzoek uitgevoerd. Minderjarige mysterie-
shoppers hebben eind 2018, net als in 2015, bij bijna 500 verkooppunten in Zuid-Limburg een alco-
holaankooppoging gedaan. 
 
Op regionaal niveau is de naleving in 2018 verbeterd ten opzichte van 2015. Zo werd in 2018 in 
50,4% van de gevallen gevraagd om een ID-bewijs. In 2015 was dat nog maar in 31,3% van de geval-



 

 

len. Ook de naleving bleek verbeterd. In 2015 was de naleving van de wet 21,6%. In 2018 was dit ge-
stegen tot 31,0%. Met het nalevingspercentage wordt bedoeld hoeveel procent van het aantal ver-
kooppunten zich tijdens het onderzoek hield aan de wetgeving en dus geen alcohol verkocht aan de 
minderjarige mysteryshoppers. 
 
Het rapport van het nalevingsonderzoek 2018 zal toegevoegd worden aan het nieuwe beleidsplan. 
Voordat we het rapport publiekelijk bekend maken worden, conform aanbeveling van het onderzoeks-
bureau, de resultaten allereerst gedeeld met de alcoholverstrekkers. Dit zal in de loop van dit jaar 
plaatsvinden. 
 
Beleidsplan 2021-2024 
De gemeenteraden van alle Zuid-Limburgse gemeenten dienen voor de komende periode van vier 
jaar een nieuw preventie- en handhavingsplan alcohol 2021 – 2024 op te stellen. Het beleidsplan 
2021-2024 zal in essentie een voortzetting zijn van de huidige koers. 
Hierbij willen wij de resultaten van de gezondheidsmonitor jeugd betrekken. Deze gezondheidsmonitor 
is eind 2019 bij jongeren tussen de 13 en 16 jaar afgenomen. De resultaten hiervan zijn op z’n vroegst 
in het tweede kwartaal 2020 beschikbaar. Dan zijn ook de nieuwe cijfers bekend ten aanzien van het 
onderdeel alcohol bij het thema leefstijl.  
Deze gegevens vormen de basis voor een analyse van het huidige drankgebruik onder de jeugd in 
Zuid-Limburg en zullen leiden tot het formuleren van doelstellingen en de aanpak om deze doelstellin-
gen te realiseren. Tevens kunnen we met deze cijfers een proces- én effect evaluatie opstellen ten 
aanzien van het beleid tot nu toe. Deze zal worden toegevoegd aan het nieuwe beleidsplan. 
 
De verwachting is dat het preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023 na de zomervakantie van 
dit jaar in procedure wordt gebracht. We streven naar het 4

e
 kwartaal van 2020. 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem, 
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