
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 
16R.00250 

Van: college Van burgemeester en wethouders 
Datum : 17 mei 2016 
Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger 
Portefeuille(s) : Handhaving 
Contactpersoon : F. Pleket 

TeLnr. : 8327 
E-mailadres pleket.f@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Wout den Boer 
van de Fractie van Sterk Woerden 
over handhaving alcoholverstrekking aan minderjarigen 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. 
Heeft de gemeente zicht op de verkoop van alcohol aan minderjarigen? Zo ja, in hoeverre komt ze tot dit 
inzicht? Zo nee, waaraan ligt dat? 

Antwoord 
Het zicht dat de gemeente heeft op verkoop van alcohol aan minderjarigen is beperkt, omdat op talrijke 
plaatsen alcohol wordt verstrekt, ook in huiselijke kring. Van Victas, centrum voor verslavingszorg, weten 
wij dat jongeren op tal van manieren (bij vrienden thuis, van ouders, door oudere vrienden gekocht, etc.) 
nog relatief gemakkelijk aan alcohol weten te komen. De BOA's controleren op verkoop in winkels, horeca 
en op bezit op straat, maar hebben weinig of geen zicht op of informatie over de genoemde situaties. 

Wij willen in het kader van de verslavingspreventie in 2016 meer aandacht richten op alcoholgebruik door 
de jeugd. 
» Met de horeca voeren wij twee keer per jaar overleg over o.a. dit onderwerp. 
» In 2016 zal een aantal sportverenigingen tijdens kantine-openingstijden gecontroleerd worden. 
« Aan sportverenigingen hebben wij het aanbod gedaan om via de gemeente (Nuchter Verstand) 

barpersoneel te laten trainen en/of ondersteuning te vragen bij het ontwikkelen van alcoholbeleid. 
« We gaan de registratie van incidenten aanscherpen. 

Vraag 2. 
Naar aanleiding van het nieuwsbericht: Is het bekend geworden wat de precieze aanleiding is geweest dat 
deze twee meisjes zoveel alcohol gedronken hadden. Hoe zijn ze aan die hoeveelheid gekomen? Is er 
actie ondernomen naar de eventuele leveranciers? 

Antwoord 
Nee. We gaan de politie vragen voortaan navraag te doen waar de alcohol is verkregen en deze informatie 
mee te nemen in de registratie en de terugkoppeling van dit soort incidenten aan de gemeente. Dan 
kunnen wij daarna gerichter handelen. 

Vraag 3. 
Kunt u aangeven hoeveel bekeuringen of waarschuwingen van politie of BOA's er in Woerden gegeven 
worden voor alcoholbezit onder of verkoop aan minderjarigen? 

Antwoord 
Het aantal waarschuwingen wordt in Woerden niet geregistreerd. Tot voor kort hebben de BOA's zich 
beperkt tot waarschuwen. Handhaving sluit dit jaar aan bij Halt zodat er, naast het geven van 
waarschuwingen, nu ook bekeurd kan worden of een leertraject kan worden aangeboden. 
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Vliegenthart, Onno Afgehandeld door/op: 
woensdag 20 april 2016 19:06 
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Cz 2 1 APR. 2016 
S.v.p. inboeken 

Ben. Ambt . : 

Met vriendelijke groet, Streefdat.: 

(IQQĄ Afschr 
Onno Vliegenthart | plv. griffier I raadsadviseur | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden |B.V.O.: 
T 0348 - 428 619 | M 06 - 52 58 59 31 | E vliegenthart.o@woerden.nl ļ raadsgriffie@woerden.nl 
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: maandag 18 april 2016 9:15 
Aan: raadsleden@woerden.nl: IBurgemeester en wethouders 
C C : IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 40 van STERK Woerden inzake handhaving verstrekking alcohol aan 
minderjarigen 

Aan het College 
Cc Raad 

Bijgaand t ref t u aan een schriftelijke vragenserie ex artikel 40 RvO van de fractie van STERK Woerden inzake 
handhaving van de verstrekking van alcohol aan minderjarigen. Conform RvO dient het college de vragen binnen een 
termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 18 mei 2016. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 IE aeldorp.elgiwoerden.nl i raadsariffie@woerden.nl 
W Qemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, dl, wo, do 
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S T E R K I W o e r d e n 
ART. 40 VRAGEN OVER HET ALCOHOLBELEID IN WOERDEN 

Op 3 maart verscheen er op Woerden TV 1 het bericht dat twee meisjes laveloos gevonden 
waren in een park. Beide meisjes hadden enorm veel gedronken. Ze hoefden niet naar het 
ziekenhuis gebracht te worden. Ze zijn naar hun ouders gebracht. 
De afgelopen tijd zijn er diverse publicaties verschenen over comazuipen, alcoholverkoop 
aan minderjarigen en sluitingstijden van (para) commerciële drankverkopers. Naar aanleiding 
van deze rapporten zijn er verschil lende Kamervragen gesteld. 

In de laatste rapportage van het project Nuchter Vers tand 2 staat: "Inhoudelijk gaat het project 
uit van een integrale aanpak van alcohol- en drugsgebruik die inspeelt op de verschillende 
factoren die het gebruik beïnvloeden: zoals maatschappeli jke norm, persoonlijk motivaties, 
beschikbaarheid van alcohol en drugs en toezicht. 
Wat de fractie van STERK Woerden bezighoudt is met name de laatste factoren; STERK 
Woerden denkt dat de horeca in het algemeen goed zijn werk doet (verkoop en toezicht), 
maar dat de andere alcoholverkopers dat in mindere mate doen zo is een tijd geleden ook 
gebleken uit bezoek door mystery guests. 

Uit het rapport van Nuchter Kenniscentrum 3 blijkt dat iets minder dan een derde van alle 
alcoholverkopers zich interesseert voor de leeftijd van hun klanten. 

Het behoeft nauwelijks betoog dat hier voor gemeenten een stevige handhavingsopdracht 
ligt. 

De fractie van STERK Woerden heeft daarom de volgende vragen: 

1. Heeft de gemeente zicht op de verkoop van alcohol aan minderjarigen? Zo ja, in 
hoeverre komt ze tot dit inzicht? Zo nee, waaraan ligt dat? 

2. Naar aanleiding van het nieuwsbericht: Is het bekend geworden wat de precieze 
aanleiding is geweest dat deze twee meisjes zoveel alcohol gedronken hadden. Hoe 
zijn ze aan die hoeveelheid gekomen? Is er actie ondernomen naar de eventuele 
leveranciers? 

3. Kunt u aangeven hoeveel bekeuringen of waarschuwingen van politie of BOA's er in 
Woerden gegeven worden voor alcoholbezit onder of verkoop aan minderjarigen? 

Fractie STERK Woerden 

Wout den Boer 

1 Woerden TV 4 maart 2016 "Twee meisjes laveloos uit het park geplukt". 
2 Nuchter Verstand, GGD regio Utrecht, 8 oktober 2015. 
3 Nuchter Kenniscentrum, Alcohol- en tabaksverkoop aan jongeren, 2015 
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