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Geachte leden van het college van Burgemeester & Wethouders,

Wat ons opvalt is dat het een helder en compact stuk is. De doelen zijn realistisch en haalbaar
opgesteld. Het staat in kleine stapjes beschreven waardoor er vervolg mogelijk is als deze doelen zijn
behaald. De gemeente probeert met dit stuk uit te dragen dat het een gedeeld probleem is en
verantwoordelijkheid van meerdere partijen; van zowel gemeente, scholen, handhavers, uitbaters en
ouders. Daarnaast worden ouders gezien als mede verantwoordelijke, zowel in regelgeving als in
voorbeeld gedrag.
Er wordt nuance verschil gemaakt in aanpak/ doelstelling tussen 12-18 jarigen en 18-23 jarigen (in de
eerste groep ligt het accent op voorkomen/preventie van alcohol en drugsgebruik en bij de 2e groep
op voorkomen van overmatig alcohol en drugsgebruik).
De kalender is duidelijk en overzichtelijk.
Als adviesraad kunnen wij ons zeker vinden in bovenstaande punten.
Vragen en adviezen die wij willen stellen zijn:
- Is er in de gemeente genoeg mankracht/(financiële) middelen beschikbaar om dit plan ook uit te
voeren zoals het beschreven staat?
- Het stuk om ouders meer te betrekken kan concreter geformuleerd worden. Het staat nu wat
minimaal omschreven waarbij het niet duidelijk is wat SED specifiek wil gaan doen.
- Jeugd 16: De verkrijgbaarheid wordt over het algemeen aangewezen als de schuldige. Er wordt niet
ingegaan op de alternatieven die er niet zijn. De jongeren mogen niet meer in het café komen
voordat ze 16 jaar zijn. Wat gaan ze dan doen? Tussen de hotspots staan alleen bekende openbare
plekken. Hoe gaat men om met de onbekende plekken zoals het Streekbos etc. Hier zit een heel deel
van de jeugd alcohol en drugs te gebruiken. Dit is nu een blinde vlek. Geef de jongeren een
alternatief om naar toe te gaan, maar dan wel een alternatief die ze echt leuk vinden. Onderzoek wat
hen aanspreekt. Probeer ze uit het Streekbos te halen met een goed alternatief.
- Uitgaansgelegenheid: er wordt aan de uitbater een vergunning gegeven. Neem in de vergunning
mee dat ze een alcoholprotocol moeten schrijven waarin ze precies vermelden hoe om te gaan met
een minderjarige; ID kaarten en doorschenken en alle overige alcohol en drugs gerelateerde
problemen. Dan wordt er beter over nagedacht en het protocol is controleerbaar.
- ID kaart & controle: geen enkele controlerende partij mag een kopie dan wel een digitale versie van
de ID kaart accepteren.
- Controle: het controle en sanctiebeleid mag steviger, 6 x per jaar op een risicoplek. Ons advies is om
alle horeca meerdere keren per jaar te controleren en bij overtredingen extra controles in voeren.
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Sanctiebedrag hoog genoeg maken en bij elk volgende overtreding binnen een bepaalde periode, de
sanctie elke keer verdubbelen.
In plaats van een volwassen Mistery Guest een daadwerkelijke jongere onder de 16 inzetten.
- Hoe is de handhaving geregeld op bijv. kermissen en festivals? Op dit soort evenementen wordt
over het algemeen veel alcohol genuttigd.
Wij hopen u met deze vragen en adviezen van dienst te zijn geweest.
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