
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde 

Onderwerp  Preventie- en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol Zuid Limburg 2021-

2024 

Datum Behandeling  23 februari, 2021 

Portefeuillehouder  Wethouder Bastiaans 

Aanwezig  De woordvoerders en overige raadsleden, burgerleden, de 

portefeuillehouder, de voorzitter en secretaris.  

Via de livestream: burgers. 

Woordvoerders  Mevr. Van Loo (CDA). dhr. Boelen (SPM), dhr. Vos (GroenLinks) mevr. 

Demas (D66), mevr. Van Gool (PvdA), dhr. Limpens (VVD), dhr. Vrehen 

(SP), dhr. Voorst (Partij Veilig Maastricht), mevr. Winants-Noben (PVV), 

dhr. Schulpen (SAB), mevr. Meijer-Cominx (50Plus), mevr. Tiber (Groep 

Gunther), dhr. Philipsen (Groep Alexander Lurvink).  

Voorzitter  Dhr. M.J.G. Janssen 

Secretaris  Dhr. Van der Harst 

Samenvatting en 

afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze 

benadrukt de spelregels die er gelden tijdens deze digitale vergadering. 

Publiek kan de vergadering volgen via de livestream.  

De voorzitter geeft het woord aan de woordvoerders. Zij stellen in 

vragen aan de wethouder, in twee termijnen. Er worden enkele 

technische vragen gesteld, waarna de voorzitter aangeeft dat de kans 

bestaat dat deze schriftelijk beantwoord zullen worden door de 

wethouder. 

Er wordt verder onder andere gesproken over de rol van de regio en 

wat voor extra inspanningen er gedaan worden op dit onderwerp. Er 

komt aan de orde of er niet naast alcohol, ook gekeken moet worden 

naar de misbruik van andere middelen. Sommige partijen benadrukken 

dat er ook genoeg aandacht moet zijn voor handhaving, naast 

preventie. Ook de imppact van COVID-19 en de mogelijkheid tot het 

tussentijds evalueren van dit plan komen aan bod.  

De wethouder geeft antwoord op de vragen en doet een aantal 

toezeggingen.  

De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt alle voor hun deelname 

aan de digitale raadsronde. Hij benadrukt dat eventueel onbeantwoorde 

technische vragen om 11 uur morgenvroeg ingediend worden om zo 

snel mogelijk van antwoord te kunnen voorzien. Het onderwerp staat 

geagendeerd voor bespreking in de raadsvergadernig 2 maart.  

Noot: Voor het volledige verslag van vergaderingen verwijzen wij naar 

de notulen. 



 

 

 

 

 

 

Toezeggingen  De wethouder zegt toe dat technische vragen over aantallen 

schriftelijk worden beantwoord waar nodig.  

 Wethouder zegt toe de raad toegang te geven tot de Jeugd 

Gezondheidsmonitor. 

 De wethouder zegt toe 1x per jaar de raad een overzicht van de 

voortgang te sturen middels een RIB  

 Wethouder gaat na te onderzoeken op wat voor manier er een 

evaluatie van wijkteams, maatregelen en handhaving zou 

moeten komen en of daar extra aandacht gegeven kan worden 

aan 15-16 jarigen.  

 Wethouder gaat na of er apart aandacht moet komen voor de 

effecten van corona op alcoholgebruik onder jongeren 

 

 


