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Actiepunten
Ouders en jongeren stimuleren om het gesprek
met elkaar aan te gaan over alcohol:
1. ouders van jongeren tussen de 15 en 18
stimuleren in 2020 mee te doen aan de
landelijke actie ‘Ik Pas’ door middel van
- stand in het forum;
- flyers;
- social media (FB);
- advertentie in het Streekblad;
2. aansluiten bij ouderkamers in het
voortgezet onderwijs;
3. aansluiten bij landelijke campagnes zoals
NIX18;
4. het platform Jong Doet Mee betrekken.
Subsidieafspraken met preventiepartners
herijken:
1. Preventievoorlichting op scholen;
2. Preventievoorlichting bij
sportverenigingen (cursus
barvrijwilligers)
Sport:
1. Bij sportevenementen (via
combinatiefunctionarissen): informeren en
adviseren over preventie en ten behoeve
van handhaving;
2. Aansluiten bij een sportcafé: informeren
en adviseren over preventie en ten
behoeve van handhaving;
3. Zie ‘Dhw-project’ bij sportverenigingen
onder Actualisering Toezicht- en
handhavingsmodel Dhw ten behoeve van
integrale controles*.
Aandacht geven aan nadelige gevolgen
alcoholintoxicaties
1. Interview met een

Doel

Doelgroep

Uitgangspunt/ speerpunt

Bewustwording bij ouders over
hun verantwoordelijkheid.
Ouders maken afspraken met
hun kinderen over alcohol. Door
als ouder(s) mee te doen aan de
landelijke actie ‘ik pas’ hebben
zij een sterkere positie in het
gesprek en bewustwording van
effecten van niet drinken.

Ouders

Educatie & bewustwording
(t.b.v. beoogde resultaten A en
C)

Zorgen dat de
subsidieafspraken aansluiten bij
het Preventie- en
Handhavingsplan Alcohol 20192022

Jongeren

Educatie & bewustwording
(t.b.v. beoogde resultaten A en
B)

Sportclubs bewust maken dat
alcoholmisbruik niet bij hen
past.

Para commerciële
instellingen

Educatie & bewustwording
(t.b.v. beoogde resultaat A)
Regelgeving & handhaving
(t.b.v. speerpunt C)

Alcoholintoxicaties
verminderen.

Jongeren en
ouders/opvoeders

Educatie & bewustwording
(t.b.v. beoogde resultaat B)

Gerealiseerd ja/nee en hoe

Rapporteren over het aantal
jongeren tot 18 jaar dat
opgenomen is met een
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‘comazuiper’/ervaringsdeskundige
realiseren en gebruiken voor
bewustwording (schokeffect);
2. Feiten en cijfers van de alcoholpoli
inzetten bij het infomeren van jongeren.
Actualisering Toezicht- en handhavingsmodel
DHW ten behoeve van integrale controles*
1. elke Dhw vergunninghouder en/of
ontheffinghouder (horeca, slijterijen,
supermarkten, para-commerciële
instellingen en tijdens evenementen)
wordt tenminste één keer per vier jaar
gecontroleerd;
2. Inzetten van mystery shopper(s);
3. Naar aanleiding van geplande
schoolfeesten in het voortgezet onderwijs,
controles uitvoeren bij supermarkten en
slijterijen in de buurt van de betreffende
school.
Update van Horecahandboek Zoetermeer
1. Horecahandboek Zoetermeer aanvullen
met preventiemateriaal;
2. uitdelen Horecahandboek Zoetermeer aan
bestaande Dhw vergunninghouders door
de toezichthouder;
3. uitdelen Horecahandboek Zoetermeer aan
nieuwe Dhw vergunninghouders direct na
vergunningverlening;
HALT straf door Team handhaving

Uitvoering Toezegging 631 (alcoholpreventie
bij evenementen

alcoholintoxicatie.

Degelijke bestuurlijke
handhaving op de Dhw

Dhw
vergunninghouders/
Dhw
ontheffinghouders

Regelgeving & handhaving
(t.b.v. speerpunten A t/m D)

Educatie & bewustwording
(t.b.v. beoogde resultaat B)

Rapporteren over het aantal
uitvoerde integrale Dhw-controles*
en het aantal bestuurlijke
interventies naar aanleiding van
overtredingen
In 2019 wordt gestart met het
‘Dhw-project’ bij
sportverenigingen. Alle sport
verenigingen worden bezocht.
Door middel van informeren en
adviseren worden zij op de hoogte
gebracht van geldende wet- en
regelgeving.
Rapporteren over het aantal
uitgedeelde Horecahandboeken.

Zorgen dat het Horecahandboek
aansluit bij het Preventie- en
Handhavingsplan Alcohol 20192022

Dhw vergunning
houders

Bij een Halt straf wordt samen
met de ouders/opvoeders de
situatie besproken en wordt er
gezocht naar een oplossing voor
het (overmatig) alcoholgebruik.
Bewustwording bij
organisatoren van evenementen

Jongeren en
ouders/opvoeders

Educatie & bewustwording
(t.b.v. beoogde resultaat A)

Rapporteren over het aantal door
Team handhaving opgelegde Halt
straffen.

Organisatoren van
evenementen

Educatie & bewustwording
(t.b.v. beoogde resultaat A)

Bij iedere evenementenvergunning
waarbij alcohol wordt geschonken,

Regelgeving & handhaving
(t.b.v. speerpunten A t/m D)
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over hun verantwoordelijkheid.
Handhaving tijdens evenementen is meegenomen
onder het reeds genoemde actiepunt Actualisering
Toezicht- en handhavingsmodel Dhw ten behoeve
van integrale controles*, onder 1.

wordt in het kader van
alcoholmisbruik een flyer van de
GGD meegestuurd. Dit wordt
voortgezet.

* Integrale controles betreffen controles waarbij gekeken wordt naar zowel de vergunning en/of ontheffing, de inrichtingseisen, het aanwezige terras en de
naleving van de leeftijdsgrenzen. De integraliteit heeft dus te maken met de verschillende aspecten waarnaar gekeken wordt tijdens een controle.

