Concept Raadsbesluit

zaaknummer: 1205914
Onderwerp:
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Sliedrecht 2014 – 2015.

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 april 2014;

Besluit:
1. In te stemmen met het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Sliedrecht 2014-2015 en
de in het plan geformuleerde te behalen resultaten. De in dit plan vermelde resultaten zijn hieronder opgenomen als deelbesluiten:
a. De gemiddelde startleeftijd van jongeren voor het drinken van alcohol is verder toegenomen
(12,9 jaar in 2011); voor Sliedrecht: 13,5 jaar.
b. Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken,
is verder afgenomen (26% in 2011); voor Sliedrecht: 21% .
c. Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat de afgelopen maand aan binge drinken heeft
gedaan (5 of meer glazen bij één gelegenheid) is verder afgelopen (20% in 2011); voor Sliedrecht: 15%.
d. Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat dronken of aangeschoten is geweest in de afgelopen maand10 is verder afgenomen (12% in 2011); voor Sliedrecht: 7%.
e. Het percentage ouders dat aangeeft dat zijn of haar kind thuis géén alcohol mag drinken voor
het 18e levensjaar is ten minste 70% (92% in 2011 voor de 16 jaar-grens); voor Sliedrecht:
ook 70%.
f. Het percentage ouders dat denkt dat het verstandig is om jongeren thuis te leren drinken is
verder afgenomen (30% in 2011); voor Sliedrecht: 25%.
g. Het percentage ouders dat aangeeft dat zijn of haar kind geen middelen (soft- of harddrugs)
mag gebruiken voor het 18e levensjaar is ten minste 70%; voor Sliedrecht ook 70%.
h. Het percentage jongeren van 18 t/m 23 jaar dat de afgelopen maand10 aan binge drinken heeft
gedaan (4 of meer glazen bij één gelegenheid voor vrouwen, 6 of meer glazen bij één gelegenheid voor mannen), is verder afgenomen (12% in 2009); voor Sliedrecht 7%.
i. Het aantal jongeren van 16 t/m 23 jaar dat als gevolg van een alcoholvergiftiging wordt behandeld door ambulancepersoneel is verder afgenomen (58 jongeren in 2011).
j. Het aantal alcoholgerelateerde incidenten waarbij jongeren van 16 t/m 23 jaar betrokken zijn
en dat door de politie wordt geregistreerd, is verder afgenomen (1.030 incidenten in 2010).
k. Minimaal 50% van alle scholen voor voortgezet onderwijs is alcoholvrij voor leerlingen en
voldoet hiermee aan de criteria van het landelijke keurmerk Alcoholvrije School (tot nu toe 2
scholen in 2012).
l. Er is een werkende keten van vroegsignalering en verwijzing van jongeren met risicovol alcoholgebruik, waarbij jongeren worden verwezen naar een preventief contactmoment met een
professional (pilotproject in 2011-2012).
m. Het nalevingspercentage leeftijd in supermarkten bedraagt minimaal 80%;
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Het nalevingspercentage leeftijd in slijterijen bedraagt minimaal 50%;
Het nalevingspercentage leeftijd in horeca bedraagt minimaal 73%;
Het nalevingspercentage leeftijd in sportkantines bedraagt minimaal 71%;
Het nalevingspercentage doortappen in horeca bedraagt minimaal 55%;
Het nalevingspercentage doortappen in sportkantines bedraagt minimaal 57%;
Het nalevingspercentage rechtsgeldige vergunningen bedraagt minimaal 92%.

2. Bij de tussentijdse evaluatie eind 2015 te bepalen of er aanleiding bestaat de te behalen resultaten aan te passen.
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