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Het Preventie en H|ndhavingplan alcoholmatigings|eleid 2015-2016 jeugd (PHP) gemeente Stichtse
Vecht vaststellen
samenvaûin
De Drank en horecawet (DHW; gewijzigd per 01.01.2014) verplicht gemeenten om een Preventie en
handhavingsplan (PHP) vast te stellen. Het PHP moet ertoe bijdragen dat het alcoholgebruik
terugloopt. Het PHP richt zich volgens adikel 43a van de DHW op de preventie van alcoholgebruik,
met name onder de jongeren, en op het toezicht en de handhaving van de wet. Ook vormt het PHP
de basis voor concrete acties van de gemeente op het gebied van de preventie en handhaving.
Bijlagen
PHP alcoholmatigingsbeleid jeugd gemeente Stichtse Vecht
Jaarplan 2015 Nuchter Verstand (ter kennisname)
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Doel en bvoogd maatschappelijk effect
Het doel van de DHW is het alcoholgebruik, vooral doorjongeren terug te dringen. De gemeenteraad
moet een PHP vaststellen op grond van adikel 43a DHW.
Argumenten
In het PHP legt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het bevoegd gezag de preventie en
handhavipgstaken uitvoed in het kader van de Drank- en Horecawet.
Het college is bevoegd gezag voor de preventietaken, Deze taken worden al sinds 2012 binnen het
project Nuchter Verstand uitgevoerd.
De burgemeester is bevoegd gezag voor de handhavingstaken. De handhavingstaken worden sinds
1 januari 2014 in SWW-ve|and uitgevoerd.
Kan|ekeningen
Op grond van artikel 43a DHW dient het PHP ge'l'ntegreerd te worden in het gezondheidsbeleid.
Het PHP heeft op grond van adikel 43a DHW dezelfde doorlooptijd als de kadernota
Wmo/gezondheidspreventiebeleid. Zodra de doorlooptijd van deze twee nota's is verstreken, wordt
het PHP gel'ntegreerd in de kadernota Wmo/gezondheids preventiebeleid.
Communicatie
Na vaststelling wordt het PHP op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Financiën en risico's
De financiën zijn voor het preventiedeel van het PHP geborgd in het kader van het project Nuchter
Verstand en zijn voor het handhavingsdeel opgenomen in het bedrijfsplan van de samenwerking
SWW.
Gezien het voorgaande zijn er in het kader van dit beleidsplan geen risico's te benoemen.
Vervolg
Na vaststelling en publicatie treedt het plan
DHW.
in werking en wordt voldaan aan de eis van artikel 43a
25 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris
Burgemeester
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op;
- Artikel 43a van de Drank en Horecawet
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2015
- de bespreking in de commissie van
1 Beslult
Het Preventie en handhavingsplan alcoholmatigingsbeleid jeugd vast te stellen.
29 september 2015
Griffier
Voorzitter
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