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Beantwoording van de vragen: 
Beantwoording van de vragen: 

1. Waarom de beslispunten 2 en 3? Met het vaststellen van het Preventie en handhavingsplan 

onder beslispunt 1 wordt daar toch impliciet toe besloten? 

Antwoord: Gezien de inhoudelijke koerswijziging heeft het college er voor gekozen deze 

beslispunten expliciet op te nemen. 

2. Artikel 43a DHW schrijft voor dat dit plan gelijktijdig wordt vastgesteld met de nota 

gezondheidsbeleid. Waarom worden beide stukken niet gelijktijdig door de raad behandeld en 

vastgesteld? 

In Woerden wordt geen aparte nota volksgezondheid vastgesteld. Daar is deze onderdeel van de 

Maatschappelijke Agenda. 

3. In Q4 is de evaluatie project Nuchter Verstand afgerond. Alle acties in de periode 2020-2023 

hebben betrekking op voornoemd project ('Uitvoering lokale acties nuchter verstand'). Dit plan 

moet worden aangepast en opnieuw worden vastgesteld i.v.m. nieuwe acties uit het nieuwe 

project Nuchter Verstand. 

- Wat zijn de gevolgen van een paar maanden later vaststellen van het preventie en 

handhavingsplan alcohol? Mede gelet op de vraag onder 2. 

Antwoord: Omdat het vaststellen van een nieuw plan voor Nuchter Verstand een regionale 

aangelegenheid is, is het niet gezegd dat deze procedure ook daadwerkelijk afgerond is in Q1. Het 

college kiest er voor alvast een eigen inhoudelijk koers te kiezen in afwachting van nieuwe 

regionale acties. 

- Wat gaat er zou precies aan beschikbare capaciteit en middelen verloren als het plan een paar 

maanden later wordt vastgesteld? 

Antwoord: Er gaan geen middelen of capaciteit verloren als het plan later wordt vastgesteld. Maar 

eventuele vertraging in het vaststellen van een nieuwe regionaal Nuchter Verstand plan zou de 

onnodige vertraging in de uitvoering van lokale maatregelen betekenen. Het college kiest er 

daarom voor om lokaal al aan de slag te gaan. 

4. Pagina 1 van 3 onder Inleiding: 'doorstaat' moet 'doorstart' zijn? 

Antwoord: Het lijkt er op dat er een typefout door onze zorgvuldige geglipt is. We zullen zorg dragen voor 

aanpassing van deze fout alvorens een eventueel raadsbesluit over het preventie en handhavingsplan 

gepubliceerd wordt. 

5. Pagina 2 van 3 onder Participatieproces. Het hele plan zich nu op de verstrekkers. Is dit plan niet 

besproken met de verschillende verstrekkers (horeca, sportverenigingen, etc.)? 

Antwoord: In november zijn tijdens het sportoverleg de sportverenigingen bijgepraat. Het plan is nog niet 

besproken met de genoemde overige verstrekkers besproken. We bespreken dit inhoudelijk in het jaar 

waarin de verstrekkers ‘’aan de beurt zijn’’. 
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6. Pagina 2 van 3 onder 'Wat willen we bereiken?'. Is het ook niet een doel om de diverse 

verstrekkers bewust te maken van hun rol in die zin dat zij een verantwoording hebben om geen 

alcohol te schenken aan kinderen onder de leeftijdsgrens. 

Antwoord: Het college twijfelt er niet aan dat dit bewustzijn er bij verstrekkers is. Voor zover dit 

verantwoordelijkheidsgevoel er niet is, is het vergroten er van een pré maar het einddoel altijd 

het tegengaan van verstrekking. 

7. Pagina 2 van 3 onder argument 3.1. Wordt er na vaststelling van dit plan helemaal geen 

voorlichting meer gegeven aan kinderen en ouders? 

Antwoord: Niet volgens een vaste planning, door ons georganiseerd. Op aanvraag kunnen we altijd 

meedenken of helpen bij een behoefte aan voorlichting bij een maatschappelijke 

partner. Het is niet ondenkbaar dat dit soort activiteiten, regionaal georganiseerd weer aangeboden 

worden binnen het nieuwe Nuchter Verstand. 

8. Zijn er nog andere handhavingsinstrumenten dan de Inzet Mystery shoppers? 

Antwoord: De mystery shoppers zijn expliciet opgenomen als mogelijk nieuw instrument. Dit komt 

bovenop reguliere handhavingsinstrumenten als bijvoorbeeld alcoholcontrole op straat. 

9. In het plan wordt precies aangegeven in welk jaar welke soort verstrekker een mysterie shopper 

kan verwachten. Dit is een openbaar plan. Is overwogen om de vier soorten verstrekkers 

afwisselend in de komende vier jaar te bezoeken? 

Antwoord: Het college kiest er voor om per verstrekkers een traject aan te gaan, beginnend met 

voorlichting, het helpen op orde krijgen van de basis en uiteindelijk toezicht op de naleving. 

10. In het plan staat dat er in de begroting een budget zit van 10.000 euro voor verslavingsbeleid. 

Gaat heel dit budget op aan dit plan? Is er geen budget meer voor bijvoorbeeld drugs en roken? 

Graag een nadere toelichting op de bestemming van de genoemde 7000 euro. 

Antwoord: De inzet van de opgenomen 7000 euro zal afhankelijk zijn van de behoeften per type 

verstrekker en de mogelijkheden van de eventuele inzet van mysteryshoppers. Een nadere 

specificatie is daarom nu nog niet te geven. In voorgaande jaren is dit budget altijd toereikend 

gebleken voor interventies op alle genoemde probleemgebieden. 

11. Is een meer integraal plan overwogen; een preventie en handhavingsplan alcohol en drugs? 

Preventie alcohol, drugs en nota gezondheidsbeleid in één keer door de raad. 

Nee. De integraliteit tussen deze onderwerpen komt terug in de Maatschappelijke Agenda. 
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