
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Gemeente Roosendaal vindt het belangrijk om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren door 
‘gezond leven’ te stimuleren en te faciliteren. Deze ambitie staat opgenomen in het bestuursakkoord 
2018-2022 Roosendaal. Duurzaam, sterk, aantrekkelijk. Dit plan draagt bij aan de uitvoering daarvan.  
Daarnaast is in de Drank- en Horecawet opgenomen, dat de gemeenteraad iedere vier jaar een 
preventie- en handhavingsplan alcohol vaststelt. Dit plan dient gelijktijdig met de lokale nota 
gezondheidsbeleid, zoals bedoeld in de Wet Publieke Gezondheid, vastgesteld te worden.  
 
In het plan dient in ieder geval te worden aangegeven: 
a. wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsplan; 
b. welke acties ondernomen worden om alcoholgebruik te ontmoedigen, met name onder 

jongeren en al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma’s vanuit de Wet 
Publieke Gezondheid; 

c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de 
door het plan bestreken periode worden ondernomen en 

d. welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden. 
 
Beoogd effect 
Stimuleren van gezond leven en voldoen aan de wettelijke bepalingen (Drank- en Horecawet en Wet 
Publieke Gezondheid). 

Argumenten 
 
1.1 Het voorstel geeft uitvoering aan het bestuursakkoord 2018-2022 
‘Sterk en Gezond Roosendaal’ is een onderdeel van het bestuursakkoord Roosendaal. Duurzaam, 
sterk, aantrekkelijk. In het bestuursakkoord is het volgende opgenomen: ‘Om de gezondheid van 
Roosendalers te verbeteren, is het belangrijk ‘gezond leven’ te stimuleren en te faciliteren’. Het 
preventie- en handhavingsplan draagt hieraan bij.  
 
1.2 Het is wettelijk verplicht 
In de Drank- en Horecawet schrijft voor, dat de gemeenteraad iedere vier jaar een preventie- en 
handhavingsplan alcohol vaststelt. Dit plan dient tegelijkertijd met de lokale nota gezondheidsbeleid te 
worden vastgesteld. Het vorige preventie- en handhavingsplan liep van 2014 tot en met 2017. 
 
1.3 Het voorstel sluit aan bij het ingezette beleid 
De ambities uit het preventie- en handhavingsplan 2014-2017 worden doorgetrokken naar de 
toekomst. Deze ambities zijn het stimuleren van: 

1. geen alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar en 

2. geen overmatig alcoholgebruik door jongeren vanaf achttien jaar.  

De Drank- en Horecawet bepaalt dat de preventie van alcoholgebruik met name op jongeren is 
gericht. De schade voor de gezondheid is voor deze groep het grootst. Hoewel de focus dus op 
jongeren ligt, zullen kansen, die zich voor doen om overmatig alcoholgebruik bij volwassenen tegen te 
gaan, gegrepen worden.  
 
Het preventie- en handhavingsplan kan niet los worden gezien van de lokale nota gezondheid Naar 
een gezond en veerkrachtig Roosendaal. In de lokale nota zijn onder andere de volgende twee 
speerpunten benoemd: een actieve gezonde leefstijl en psychisch gezond en weerbaar. De inzet op 
beide speerpunten draagt ook bij aan het voorkomen van overmatig alcoholgebruik (door jongeren). 
De lokale nota gezondheid en het preventie- en handhavingsplan alcohol beïnvloeden elkaar positief.  
 
1.4 Het voorstel heeft draagvlak 
Het plan is in samenwerking met Novadic Kentron, GGD, Boost en Halt tot stand gekomen. Daarnaast 
is het plan voorgelegd aan de partijen, waarmee wij de convenanten ‘verantwoord alcohol schenken’ 
hebben afgesloten. Ook is het plan voorgelegd aan de zorgcoördinatoren van de middelbare scholen 
en de jongerenraad in Roosendaal. Zij zijn allemaal in de gelegenheid gesteld hun reactie te geven op 
het plan. Hierdoor ontstaat een breed draagvlak voor het plan. 
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1.5 Het voorstel sluit aan bij landelijke ontwikkelingen 
In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst; regeerakkoord 2017-2021’ is aangekondigd, dat 
het kabinet de intentie heeft om een nationaal preventieakkoord te sluiten met onder andere 
gemeenten, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. In dit preventieakkoord wordt 
ingezet op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De komende maanden 
wordt het preventieakkoord verder uitgewerkt.  
 
Kanttekeningen 
 
1.1 Concrete resultaten vragen om een lange adem 
Overeenkomstig het bepaalde in de wet zijn in het plan de gewenste resultaten opgenomen. Hierbij 
dient wel de kanttekening te worden gemaakt, dat het behalen daarvan afhankelijk is van de 
cultuuromslag die jongeren, ouders en alcoholverstrekkers dienen te maken. Dit vraagt om een lange 
adem en is een continue proces. De resultaten van interventies zijn niet direct zichtbaar in cijfers. Via 
de monitoren van de GGD worden deze cijfers uiteraard in de gaten gehouden om trends waar te 
nemen. Daarnaast zullen ook de interventies geëvalueerd worden: hoeveel mensen hebben we 
bereikt en zijn de doelstellingen van een interventie gerealiseerd.  
 
Financiën 
De activiteiten die in het kader van de preventie ondernomen worden, maken onderdeel uit van 
(subsidie-, maatwerk-) afspraken met Novadic Kentron, GGD, Boost en Halt. Deze bijdragen staan 
meerjarig in de begroting opgenomen. Mochten er incidenteel middelen nodig zijn voor de uitvoering 
van activiteiten, dan worden deze gedekt uit de GIDS-gelden (Gezond in de stad). Dit is een 
decentralisatie-uitkering, die wordt ontvangen via het gemeentefonds. De gemeente Roosendaal 
ontvangt van 2018 tot en met 2021 hiervoor jaarlijks € 176.000. Het stimuleringsprogramma GIDS 
helpt gemeenten bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.  

 

Inclusie  
In het preventie- en handhavingsplan ligt de focus op alle Roosendaalse jongeren onder de 18 jaar en 

hun omgeving.  

Communicatie 
Het plan is in samenwerking met partners (Novadic Kentron, GGD, Boost, Halt) tot stand gekomen. 
Daarnaast is het plan onder andere aan de jongerenraad en de partijen, waarmee wij de convenanten 
‘verantwoord alcohol schenken’ hebben afgesloten, voorgelegd. De betrokken maatschappelijke 
partners worden via een mail geïnformeerd na besluitvorming.  
Na vaststelling van het besluit wordt deze elektronisch bekend gemaakt en wordt daarvan mededeling 
gedaan in de Roosendaalse Bode en op de gemeentelijke website.  
 
Vervolg 
Publicatie in het elektronisch gemeenteblad van de regelingen. 

 
Bijlagen 

1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2021 
 


