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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heer Arentshorst van de Fractie van Inwonersbelangen 
over 'Beleid jongeren en alcohol in de horeca'. 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Kan het college aangeven of de handhavingscapaciteit voldoende is om deze controles uit te 
voeren en daarbij handhavend op te treden? 

Antwoord: 
Ja, dat wil zeggen: de handhavingscapaciteit die wij inzetten is in overeenstemming met het 
preventie- en handhavingsplan alcohol, vastgesteld door uw raad in mei 2014. Gegevens over de 
inzet van boa's vindt u in de raadsinformatiebrief met nr. 15R.00099. Eind 2015 zal geëvalueerd 
worden of de capaciteit voldoende is. 

Vraag 2. Wat zijn de bevindingen/trends die vanuit de afdeling handhaving naar voren komen? Met name 
gericht op het naleven van de leeftijdsgrens onder 18 jaar. 

Antwoord: 
In de horeca worden de regels vrij goed nageleefd. De horeca neemt zijn verantwoordelijkheid en 
pleegt zichtbare inspanningen op dit gebied. In de paracommercie (jeugdsociëteiten, 
sportkantines, supermarkten e.d.) lijkt dit lastiger te liggen, reden waarom vóór de zomer een 
grootscheepse controle zal worden uitgevoerd. 

Vraag 3. Welke acties kan het college ondernemen om de etablissementen erop te wijzen dat de ID-
controle een dwingend karakter moeten hebben? 

Antwoord: 
In de horeca zijn o.i. op dit moment geen aanvullende acties nodig. In de paracommercie laten we 
eventuele acties afhangen van de uit te voeren controle (zie antwoord vraag 2). 

Vraag 4. Mag een café ook als slijterij gezien worden ofwel mogen deze alcohol voor extern gebruik 
verkopen? 

Antwoord: 
Nee. 

Vraag 5. Naar ons idee is er ook een toename van het gebruik van alcohol bij jeugdigen onder de 18 jaar in 
openbare ruimten, klopt dit? 

Antwoord: 
Nee, althans wij ontvangen hierover geen signalen van de politie. Ook de cijfers van de GGD 
wijzen hier niet op - zowel regionaal als landelijk is al jarenlang sprake van een afname van het 
alcoholgebruik onder jongeren. 
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Bijgaand tref t u aan schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake beleid jongeren 
en alcohol in de horeca. Conform RvO dienen de vragen binnen een termijn van 30 dagen te worden beantwoord, te 
weten voor 2 april 2015. 
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Vragen ex artikel 40 RvO 

Aan: College van B S W van de gemeente Woerden 
Van: Fractie Inwonersbelangen 
Betreft: beleid jongeren en alcohol in de horeca 
Datum: 3 maart 2015 

Inleiding: 
Sinds 1 januari 2014 mag je alleen alcohol kopen als je 18 jaar of ouder bent. De verkoop 
van alcohol aan personen onder de 18 jaar is verboden. Ook is het strafbaar indien je nog 
geen 18 jaar bent en in het openbaar alcohol bij je hebt. Openbare plekken zijn o.a. het café, 
sportkantine, het park of op straat. 

De fractie Inwonersbelangen werd erop gewezen dat in een Woerdens horeca-etablissement 
sterk alcoholische drank per fles werd verkocht en dat hiervoor op facebook reclame werd 
gemaakt. Gezien het feit dat de controle op ID nog altijd problematisch verloopt is de kans 
aanwezig dat jongeren onder de 18 jaar aanwezig kunnen zijn. 
Recent waren er publicaties in de media omtrent een toename van het aantal "comazuipers" 
onder de jeugd te lezen. Dat er sprake is van een directe relatie is niet bewezen. 

De fractie Inwonersbelangen heeft daarom de volgende vragen: 

De gemeente houdt toezicht op de geldende leeftijdsgrenzen en de 
vergunningsvoorwaarden voor de verkoop van alcohol. 

1 Kan het college aangeven of de handhavingscapaciteit voldoende is om deze controles uit 
te voeren en daarbij handhavend op te treden? 

2 Wat zijn de bevindingen/trends die vanuit de afdeling handhaving naar voren komen? Met 
name gericht op het naleven van de leeftijdsgrens onder 18 jaar. 

3 Welke acties kan het college ondernemen om de etablissementen erop te wijzen dat de ID-
controle een dwingend karakter moeten hebben? 

4 Mag een café ook als slijterij gezien worden ofwel mogen deze alcohol voor extern gebruik 
verkopen? 

5 Naar ons idee is er ook een toename van het gebruik van alcohol bij jeugdigen onder de 18 
jaar in openbare ruimten, klopt dit? 

Het college wordt verzocht de antwoorden van een voldoende motivering te voorzien. 

Johan Arentshorst 
Inwonersbelangen 


