
Invoering van de nieuwe 

Drank- en Horecawet:

Kans voor een integrale 

aanpak alcohol in Flevoland!

Met ingang van 1 januari 2013 wijzigt 

de Drank- en Horecawet (DHW). Veel 

belangrijke taken worden van het Rijk 

overgeheveld naar gemeenten. Dit houdt 

onder andere in dat elke gemeente 

vanaf 1 januari 2014 moet beschikken 

over een drank- en horecaverordening. 

Een gedegen voorbereiding is nood-

zakelijk, waarbij de kennis en ervaring 

van Tactus verslavingszorg en 

GGD Flevoland onmisbare hulpmiddelen 

zijn.

In deze factsheet over het thema ‘alcohol’ 

leest u welke mogelijkheden gemeenten 

hebben om samen met partnerorganisaties 

alcoholproblemen terug te dringen. 

Bijvoorbeeld door normen te beïnvloeden, 

de beschikbaarheid van alcohol te beperken 

en (sociale) controle en toezicht te 

intensiveren. 
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Is alcoholgebruik een probleem in Nederland?

In de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar neemt het 

aantal geregistreerde alcoholvergiftigingen toe. 

Nederlandse jongeren van 15-16 jaar drinken 

vaker alcohol dan leeftijdsgenoten in andere Europese 

landen. Tegelijkertijd groeit het aantal 55-plussers 

dat vanwege alcoholproblemen ingeschreven staat bij 

de verslavingszorg. Alcohol is ongezond voor jonge 

mensen: het schaadt de hersenontwikkeling en andere 

vitale organen. Bij volwassenen is overmatig gebruik 

schadelijk voor bijna alle organen van het menselijk 

lichaam.

De grootste maatschappelijke kostenposten zijn 

verlies aan arbeidsproductiviteit, criminaliteit, 

verkeersongevallen, gezondheidszorg en verslavings-

zorg. Volgens een onderzoek uit 2001 kost schadelijk 

alcoholgebruik de maatschappij jaarlijks 2,6 miljard euro. 

Waarvoor worden gemeenten in 2013 

verantwoordelijk?

Jongeren onder de 16 jaar mogen per 1 januari 2013 

niet langer in bezit zijn van alcoholhoudende drank. 

Jongeren die op straat of in de openbare ruimte toch 

alcoholhoudende drank bij zich hebben, zijn voortaan 

strafbaar. Net als degene die het drankje onder de 

leeftijdsgrens verkoopt. Overtreedt een jongere deze 

regel? Dan kan een gemeentelijke toezichthouder of 

een politieagent hier een boete voor geven. 

De wet is aangescherpt om jongeren beter tegen de 

schadelijke gevolgen van alcohol te beschermen. Ook 

kan zo de politie de overlast van dronken jongeren op 

straat beter bestrijden. Want we zijn er met z'n allen 

verantwoordelijk voor dat jongeren onder de 16 geen 

alcohol drinken: de overheid, alcoholverkopers, ouders 

én de jongeren zelf. Naar verwachting wordt de 

leeftijdsgrens in de toekomst opgehoogd naar 18 jaar. 

De helft van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar in 

Almere heeft recent alcohol gedronken. Dit percentage 

is ongeveer gelijk aan het Nederlandse gemiddelde 

(51%). Bij volwassenen drinkt 81% alcohol en bij 

senioren is dat 76% (Flevoland 83% en 76%). 

Voor senioren ligt dit wat hoger dan het landelijk 

gemiddelde (Nederland 71%). 

Drie op de tien jongeren heeft recent vijf of meer 

drankjes per drinkgelegenheid gedronken (binge 

drinken). Bijna één op de tien volwassenen is een 

zware drinker. Voor senioren is dit één op de twintig. 

Van alle 12-15 jarigen in Almere heeft 30% recent 

alcohol gedronken en heeft zelfs 16% recent aan 

binge drinken gedaan. De komende jaren zullen we 

er met elkaar naar moeten streven om dit percentage 

drastisch te verlagen. 

Wat kunt u als gemeente doen?

Voor een effectieve alcoholpreventie is integraal 

beleid nodig. Dat betekent dat gemeenten beleid 

ontwikkelen dat inspeelt op verschillende factoren die 

het alcoholgebruik beïnvloeden: maatschappelijke 

normen, persoonlijke motivatie, toezicht en 

beschikbaarheid van alcohol. Bij de vertaling van alle 

doelstellingen naar een concreet uitvoerings-

programma kunt u als  gemeente met partners een 

lokale mix van samenhangende interventies 

samenstellen. 

Alcoholgebruik in Almere

Bruikbaar daarvoor zijn de ‘pijlers’ van een integrale 

aanpak in de handreiking gezonde gemeente. De 

pijlers helpen ook eventuele hiaten in het huidige 

aanbod in kaart te brengen.

• Pijler 1

Inrichting van de omgeving. 

Voorbeeld: geen alcoholreclame op gemeentelijke 

reclamedragerszoals bushokjes.

• Pijler 2

Regelgeving en handhaving. 

Voorbeeld: een toegangsleeftijd van 18 jaar voor 

horeca die bij de jeugd populair is.

• Pijler 3

Voorlichting en educatie. 

Voorbeeld: voorlichting aan ouders en kinderen/

jongeren over de risico’s van te jong drinken.

• Pijler 4 en 5

Signalering, advies en ondersteuning. 

Voorbeeld: de gemeente heeft groepen jonge-

ren die excessief drinken in beeld en organiseert 

activiteiten voor hen. Met het ziekenhuis is een 

nazorgprogramma opgesteld voor jongeren die 

worden opgenomen met een alcoholvergiftiging.



De boodschap die Tactus en GGD Flevoland samen uitdragen, luidt:

Onder de 16: niet drinken. 

Boven de 16: ga er volwassen mee om!

      Pijlers Kinderen 4-12 jaar Jongeren 12-18 jaar Ouders

      Inrichting van de 

      omgeving

- -                  -   

      Regelgeving en 

      handhaving

- • Toegangsleeftijd 16 jaar voor 

horecagelegenheden

                 -                

      Voorlichting en educatie • Op tijd voorbereid 

op het 

basisonderwijs

• Gastlessen en e-learning over 

alcohol op het voortgezet 

onderwijs

• Ikken@lcoholcampagne

• Ouderavond

• Brochures voor ouders

• Kroegentocht

      Signalering, advies en 

      ondersteuning

• Alcoholpoli 

Flevoziekenhuis

• Talk ‘n Joy

• Spreekuur Tactus op het 

voortgezet onderwijs

• Deskundigheidsbevordering 

professionals/docenten

• Talk ’n Joy

• ZAT overleg

• Netwerkbijeenkomsten 

• Werkgroep Oké punt

• Samenwerking jongerenwerk

• Leerstraf Alcohol

• Verzuimspreekuren

• Onderdeel van vragenlijst 

voor jongeren bij PGO VO 2

• Groepsbijeenkomst

De gemeente Almere heeft op onder andere de volgende manier invulling gegeven aan de genoemde pijlers:



Uit het overzicht op de vorige pagina blijkt dat de 

pijlers ‘inrichting van de omgeving’ en ‘regelgeving 

en handhaving’ niet of nauwelijks zijn gevuld. Ook 

valt op dat ouders weinig worden ondersteund. 

Op deze pijlers liggen er voor de gemeente de meeste 

kansen om het beleid rond alcohol effectiever vorm te 

geven. 

Voor specifi eke onderwerpen of activiteiten is 

regionale samenwerking aan te bevelen. Dit biedt 

de kans om bijvoorbeeld denkkracht te bundelen en 

het draagvlak in de regio te versterken.

Graag gaan we met u in gesprek over hoe een 

integrale aanpak binnen uw gemeente nog verder 

kan worden verbeterd. 
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Advies of meer informatie?

Bent u op zoek naar advies of meer informatie? 

Neem contact op met GGD Flevoland of met Tactus Verslavingszorg of kijk op de website. 

Websites:

Toekomst Verkenning Flevoland 

www.ggdtvf.nl

Handreiking gezonde gemeente 

www.loketgezondleven.nl

Expertisecentrum handhaving DHW 

www.handhavingdhw.nl

Trimbos-instituut 

www.trimbos.nl 

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid 

www.stap.nl 

Dit is een uitgave van:

GGD Flevoland

I:  www.ggdfl evoland.nl 

E:  post@ggdfl evoland.nl 

T:  0320 276211

Tactus verslavingszorg

I:  www.tactus.nl 

E:  preventie.almere@tactus.nl

T:  088 3822887


