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Advies: 
1. Kennisnemen van de resultaten beschreven in de rapportages "Nalevingsonderzoeken Drank- en Horecawet 
alcoholhoudende drank onder de 18 jaar" uitgevoerd in 2017 ; 
2. instemmen met de in deze adviesnota beschreven aanbevelingen c.q. vervolgacties; 
3. deze adviesnota en de rapportages "Nalevingsonderzoek Drank- en Horecawet alcoholhoudende drank onder 
de 18 jaar" ter kennisname aanbieden aan de commissie ABZM. 

Besluit Burgemeester: O^CN ţOÇ v \ A ^ C X O I A ^ »V -̂*5İ 

Korte samenvatting: 
Net als in het jaar 2016 heeft het Bureau Flexambt in 2017 in opdracht van de gemeente Hellendoorn een 
nalevingsonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van een indicatie of de 
leeftijdsgrens bij een aantal verschillende categorieën steekproefsgewijs werd gerespecteerd. Het gaat dan om 
controles bij bedrijven (supermarkten, slijterijen, horeca enz.) op het verstrekken van alcohol aan jongeren onder 
de 18 jaar. In 2017 is het onderzoek in twee gedeelten uitgevoerd en zijn totaal 30 bedrijven onderzocht. De 
resultaten van dit nalevingsonderzoek zijn opgenomen in de drie bijgevoegde rapportages 
"Nalevingsonderzoeken Drank- en Horecawet alcoholhoudende drank onder de 18 jaar". Voorgesteld wordt om 
de resultaten van dit onderzoek voor kennisgeving aan te nemen en het rapport ook ter kennisname aan te 
bieden aan de commissie ABZM. 
Omdat er nog veel overtredingen ten aanzien van de Drank- en Horecawet (DHW) plaatsvinden en structureel 
toezicht en handhaving op de DHW momenteel noodzakelijk is, wil de wetgeving correct worden nageleefd, 
worden in deze adviesnota een aantal aanbevelingen c.q. vervolgacties beschreven. Voorgesteld wordt om 
hiermee in te stemmen. 

Aanleiding: 
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna te noemen DHW) in werking getreden. De 
gemeente heeft toen nieuwe taken toebedeeld gekregen op het gebied van toezicht en handhaving en de 
burgemeester is daarmee het bevoegde gezag voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving 
geworden. Deze wet is op 1 januari 2014 aangescherpt om het alcoholgebruik door jongeren verder tegen te 
gaan. Zo is de leeftijdsgrens voor het gebruik van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. 

In de praktijk worden de controles op de naleving van de Drank- en Horecawet uitgevoerd door de inspecteur 
handhaving APV/Bijzondere wet ten. Echter, gezien de beschikbare capaciteit en de hoeveelheid werk is zowel in 
het Preventie- en handhavingsplan DHW2014-2018 en het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht 
en handhaving opgenomen dat we zogeheten mystery guests zouden inzetten voor een deel van de controles op 
het gebied van de Drank- en Horecawet. Mystery guests zijn jongeren van 16-17 jaar die onderzoeken of er in 
een inrichting alcohol aan hem/haar wordt verstrekt Deze jongeren gaan onder begeleiding van 2 
toezichthouders op controle. Het gaat dan dus met name om controles bij bedrijven (supermarkten, slijterijen, 
horeca enz.) op het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Deze werkwijze is akkoord bevonden 
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door Justitie en geaccepteerd in deze wet- en regelgeving. Een dergelijk onderzoek is voor het eerst in onze 
gemeente uitgevoerd in 2016 door Flexambt en ook voor 2017 is opdracht gegeven aan dit bedrijf voor het 
uitvoeren van dergelijke controles. 

Relevante eerdere besluiten: 
14INT01721 Vaststelling Preventie- en handhavingsplan DHW 2014-2018 
15INT04066 Vaststelling Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 
16INT03714 Besluitvorming d.d. 1 november 2016 over de rapportage "Nalevingsonderzoek Drank- en 

Horecawet alcoholhoudende drank onder de 18 jaar" uitgevoerd in 2016 
17INT6584 Vaststelling Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018 

Doelstelling: 
Kennisnemen van de resultaten van het uitgevoerde nalevingsonderzoek en beoordelen of naar aanleiding 
hiervan acties moeten worden ondernomen. 

Oplossing: 
Zoals al in de aanleiding is gesteld, heeft Flexambt (ook) in 2017 een nalevingsonderzoek uitgevoerd in de 
gemeente Hellendoorn. Dit onderzoek is in twee gedeelten uitgevoerd en in totaal zijn 30 bedrijven uit diverse 
branches (slijterijen, supermarkten, cafetaria's, paracommerciële instellingen en de reguliere 
horecagelegenheden) gecontroleerd om te bezien of en hoe het voor jongeren mogelijk is, om in strijd met de 
DHW, alcohol te verkrijgen. Tijdens de uitgevoerde controles is gebleken dat bij 18 van deze 30 verkooppunten 
daadwerkelijk aankooppogingen konden worden gedaan (een aankooppoging leidt tot het resultaat wel of geen 
alcohol verkregen), waarbij in deze 18 gevallen ook alcohol is verkregen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de 
verschillen per branches opmerkelijk zijn. Vooral bij de cafés en paracommerciële instellingen wordt de wet- en 
regelgeving (nog) niet goed nageleefd. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt verwezen naar de 
drie bijgevoegde rapportages: 

"Nalevingsonderzoek drank- en Horecawet alcoholhoudende drank onder de 18 jaar", versie mei 2017 , 
"Nalevingsonderzoek drank- en Horecawet alcoholhoudende drank onder de 18 jaar", versie september 
2017, en; 
"Nalevingsonderzoek drank- en Horecawet alcoholhoudende drank onder de 18 jaar 2017 " . 

Voorgesteld wordt om de resultaten van dit onderzoek voor kennisgeving aan te nemen en het rapport ook ter 
kennisname aan te bieden aan de commissie ABZM. 

Het voorgaande geeft een beeld van de verschillende soorten horeca-instellingen en hoe de wet- en regelgeving 
wordt nageleefd. Het betekent wel dat er overal nog veel overtredingen ten aanzien van de Drank- en 
Horecawet plaatsvinden en dat structureel toezicht en handhaving op de DHW momenteel noodzakelijk is wil de 
wetgeving correct worden nageleefd. Om dit te verbeteren worden de volgende aanbevelingen c.q. 
vervolgacties voorgesteld: 

1. Brief naar de nu gecontroleerde verkooppunten met informatie over het uitgevoerde onderzoek, de 
resultaten daarvan, een uitleg van de geldende wet- en regelgeving en een volgend onderzoek; 

2. algemene advertentie in het Hellendoorn Journaal opnemen en een persbericht opstellen over het 
uitgevoerde onderzoek, de resultaten daarvan en een volgend onderzoek in 2018 aankondigen met 
daarbij aangegeven dat bestuurlijke maatregelen zullen worden opgelegd bij niet-naleving van de 
geldende wet- en regelgeving; 

3. plannen van een volgend onderzoek, wederom opgedeeld in tweeën, waarbij een groot deel van de 
bedrijven die eerder in 2016 en 2017 zijn gecontroleerd, opnieuw zullen worden onderzocht zodat nader 
kan worden bekeken of er verbetering zichtbaar is. Is dit niet het geval, dan zullen bestuurlijke 
maatregelen, bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, worden opgelegd. Deze werkwijze komt grotendeels 
overeen met de werkwijze in andere gemeenten. Voor het verlenen van bijstand voor het uitvoeren van 
deze onderzoeken zijn al uren gereserveerd in het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht 
en handhaving 2018. 

Effecten: 

Situatie in overeenstemming met de Drank- en Horecawet 

Planning: 

Na positief besluit, de hiervoor genoemde drie aanbevelingen c.q. vervolgacties uitvoeren. 

Financiële consequenties: 
De kosten voor een volgend onderzoek in het tweede kwartaal van 2018 kunnen worden gefinancierd vanuit het 
reguliere budget. 
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Personele consequenties: 
Geen 

Juridische consequenties: 
Geen 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 
Na positief besluit, de gecontroleerde verkooppunten informeren over het uitgevoerde onderzoek en de 
resultaten daarvan. Daarnaast een publicatie opnemen in het Hellendoorn Journaal en een persbericht uit laten 
gaan. 

Overige consequenties: 
Geen 
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