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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
Het Handhavingbeleid Drank- en Horecawet 2014-2018 vast te stellen. 
 
INHOUD 

INLEIDING 

Ten gevolge van de wijzigingen in de Drank- en Horecawet (2013) zijn gemeenten 
verantwoordelijk geworden voor het toezicht en handhaving op alcohol verstrekken en 
gebruiken. Met name het alcohol gebruik door minderjarigen, jonger dan 18 jaar, de 
zogenoemde 18-minners, is een speerpunt. 
Deze nieuwe taak, die voorheen bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) 
berustte, gaat vergezeld van een aantal verplichtingen. Een hiervan is het opstellen van een 
handhavingsbeleid, met daarin opgenomen een uitvoeringsplanning, een risico analyse, 
prioritering, een sanctiebeleid, procesbeschrijving en een preventieplan.  
Dit handhavingsbeleid moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

 
Samenwerking Urk NOP 
Het concept  Handhavingbeleid Drank- en Horecawet 2014-2018 is ambtelijk voorbereid door 
medewerkers van de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk gezamenlijk. Het is een lijvig 
stuk, omdat het moet voldoen aan een flink aantal wettelijke eisen. 
 
Uitvoering  
Deze drie gemeenten hebben gezamenlijk Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) voor 
toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet in dienst. De gemeente Dronten neemt 
hiervan 0,2 fte voor haar rekening (gemiddeld 1 dag per week). 
 
De procedures voor en wijze van toezicht en handhaving zijn voor de drie gemeenten in dit 
beleid gelijk, en sluiten zoveel mogelijk aan op de regionale handhavingsafspraken 
(Gemeenschappelijk kader handhaving; waaraan Dronten zich ook al jaren heeft 
gecommitteerd)  waardoor de BOA’s op een efficiënte wijze hun werk kunnen uitvoeren.  
 
Dronten 
Hoofdstuk 2, het preventiebeleid is voor elke gemeente anders, en in dit concept conform 
hetgeen voor Dronten van toepassing is. De planning van het toezicht voor de gemeente 
Dronten is op hoofdlijnen weergegeven in tabel 5 in paragraaf 3.6. 
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Nieuwe taak en klachten 
De voor een controle benodigde uren zijn een inschatting. Omdat het een nieuwe taak is, is de 
planning ruim genomen. Volgens de huidige inschatting zou er ca. 40% ruimte zijn voor 
incidentele controles en optreden naar aanleiding van klachten/overlast. Maar we hebben er 
nog geen ervaring mee, het kan zijn dat de controles meer tijd kosten dan in 1e instantie 
ingeschat. 
 
ARGUMENTEN 

Het vaststellen door de Raad, van een handhavingbeleid met daarin ook opgenomen een 
preventieplan en planning is verplicht op grond van de Drank- en Horecawet. 
 
Preventie, toezicht en handhaving conform Handhavingbeleid Drank- en Horecawet 2014-2018 
geeft een voor alle betrokken partijen helder inzicht in het voorkomen en de aanpak van 
eventuele problemen ten gevolge van het consumeren van alcohol door mensen, jonger dan 18 
jaar en van verstoring van de openbare orde. 
 

KANTTEKENINGEN 

Het vaststellen van een Handhavings- en preventiebeleid en –planning Drank- en Horecawet 
had voor 1 juli 2014 plaats dienen te vinden. Er zijn geen sancties verbonden aan het niet tijdig 
hebben vastgesteld van het beleid. 
 
De samenwerking tussen de drie gemeenten bij het opstellen van dit beleid heeft geleid tot een 
degelijke nota, maar daardoor kon de planning niet worden aangehouden. 
Het toezicht en handhaving vindt op dit moment plaats conform de wet en regionale afspraken, 
zoals het Gemeenschappelijk Kader Handhaving Omgevingsrecht. Het risico daarbij, omdat het 
specifieke uitvoeringsbeleid nog niet vastgesteld, is nihil. 
 

Het college 
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