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Onderwerp : Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet  

Bijlage(n) : 1.  Preventie- en Handhavingsplan voor de  
uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018 

2.  Concept-raadsbesluit 

 

   

   

   

   

Samenvatting : Het Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van 
de Drank en Horecawet biedt een plan op hoofdli jnen voor 
de uitvoering van gemeenteli jk beleid betreffende de hand-
hav ing van de wet  en de prevent ie van a lcoholgebruik ,  
met name onder jongeren.  
 
 

   

Voorgestelde beslissing : Het Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van 
de Drank- en Horecawet 2014-2018 vast te stellen. 
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1. Inleiding  
De Drank- en Horecawet (DHW) is per 1 januari 2014 gewijzigd. Een belangrijke wijz iging is 
de verhoging van de leefti jdsgrens voor alcoholhoudende drank van 16 jaar naar 18 jaar. 
Een andere belangrijke wijziging betreft de verplichting een preventie- en handhavingsplan 
op te stellen dat vóór 1 juli 2014 door de raad moet zijn vastgesteld. 
 
2. Argumenten  
Naast het feit dat een preventie- en handhavingsplan DHW en de vaststell ing ervan een 
wetteli jke verplichting is, biedt het plan een uitgelezen kans om preventie en handhaving 
met elkaar te verbinden. Dit komt zowel ten goede aan de gezondheid van de inwoners als 
aan de preventie van alcoholgerelateerde problemen rond veil igheid en overlast, zoals ver-
nielingen en geweld. Deze onderwerpen raken verschil lende beleidsterreinen, zoals ge-
zondheid, alcohol(matiging), horeca, handhaving en toezicht. Het is dus logisch dat bij de 
uitvoering van de DHW gekozen wordt voor een integrale benadering.  
 
3. Beoogd effect 
Het doel van het preventie- en handhavingsplan DHW is tweeledig: 
• een integrale aanpak realiseren waarbij alle betrokken parti jen zich inzetten om het 

(overmatig) alcoholgebruik terug te dr ingen, met name onder jongeren; 
• voldoen aan de wetteli jke plicht. 
 
4. Vervolg 
De activiteiten (benoemd in preventie- en handhavingsplan DHW; hoofdstuk 4 Program-
maportefeuil le) op het gebied van regelgeving, toezicht & handhaving en educatie, worden 
met de diverse betrokken parti jen nader ingevuld en uitgevoerd. 
   
5. Financiële dekking  
De toezichthoudende taken worden gefinancierd uit het bestaande budget voor toezicht en 
handhaving DHW. Structureel is er een budget van € 12.000,- beschikbaar. Voor de finan-
ciering van de alcoholcampagne “Van 16 naar 18? Maklukzat!” hebben de Groninger ge-
meenten samen een bijdrage geleverd van € 50.000,-. Elke gemeente heeft naar rato van 
het aantal inwoners van 12 jaar t/m 17 jaar bijgedragen. Voor de gemeente Haren beteken-
de dit een bijdrage van € 2.015,-. Deze financiële bijdrage is in december 2013 betaald uit 
het budget voor jeugdparticipatie.  
 
Bijlagen 
Als bij lage is bijgevoegd het Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de 
Drank- en Horecawet 2014-2018. 
 
Haren, 26 mei 2014 
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