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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Op grond van artikel 43a van de Drank- en Horecawet is de raad verplicht een Preventie- en 

handhavingsplan Jeugd en Alcohol vast te stellen. Hiermee wordt richting wordt gegeven aan 

maatregelen op het gebied van informatie en advies, verslavingspreventie en handhaving, gericht op 

het terugdringen van alcoholgebruik (misbruik) onder jeugdigen en het bevorderen van een gezonde 

leefstijl. 

 

Beslispunten 

1. Het Preventie- en handhavingsplan Jeugd, Alcohol en Leefomgeving Zuid-Limburg Zuid-Limburg 

2021-2024 vast te stellen. 
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1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Op grond van artikel 43a van de Drank- en Horecawet is de raad verplicht elke 4 jaren een preventie- 

en handhavingsplan jeugd en alcohol vast te stellen. Middels dit raadsbesluit wordt hier uitvoering 

aan gegeven. 

Gezondheidsachterstanden spelen nog steeds in Zuid-Limburg en ook in Maastricht. Dit blijkt o.a. uit 

de onderzoeken van de Universiteit Maastricht “De Limburg Factor” (2019), de GGD monitor 2020, 

en de inzet van Trendbreuk. Uit m.n. de GGD- jeugdmonitor, blijkt dat er nog steeds jongeren zijn die 

voor hun 18e beginnen met het gebruik van alcohol. Gebruik van alcohol op jonge leeftijd, en zeker 

het regelmatige en overmatige gebruik van alcohol, heeft consequenties voor een goede en gezonde 

ontwikkeling van jongeren zowel op fysiek als mentaal gebied. Daarnaast maakt het jongeren ook 

kwetsbaar voor ongewenste ervaringen als b.v. seksuele intimidatie of drugsgebruik (zowel als 

daders en als slachtoffers) 

Binnen het door de raad vastgestelde Regionaal gezondheidsbeleid Zuid Limburg 2021-2023 “Zuid 

springt eruit” is het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren dan ook een van de 

speerpunten. 

 

2. Gewenste situatie. 

Het doel van het raadsvoorstel is de door middel van vaststelling van het Preventie- en 

handhavingsplan Jeugd, Alcohol en Leefomgeving Zuid-Limburg 2021-2024 richting te geven aan 

het bestrijden en terugdringen van alcoholgebruik / misbruik onder jeugdigen in Zuid-Limburg en 

meer specifiek in Maastricht. Dat doen we door een gezamenlijke aanpak vanuit GGD Zuid-Limburg, 

Verslavingspreventie Mondriaan, Horeca, Bureau Halt en Handhaving. 

Het voorliggende plan is een continuering van het plan 2015-2019 waarbij er voor gekozen is om de 

reeds benoemde ambities te handhaven. De redenen daarvoor zijn dat de ambities uit het vorige 

plan, ondanks goede vorderingen, nog niet gehaald zijn en daarom vooral gekozen wordt voor 

continuïteit van de huidige inzet.  

- In 2024 is de beginleeftijd van jongeren en hun eerste glas alcohol in Zuid-Limburg verhoogd 

naar 14 jaar (in 2019 lag dit op 11,2 jaar). 

- In 2024 is het aantal jongeren dat de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken met x 

percentage gedaald onder resp.: 

o 13 jarigen van 15,6% naar 5%; 

o 14 jarigen van 24,7% naar 10%; 
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o 15 jarigen van 51,8% naar 20%; 

o 16 jarigen van 71,7% naar 40%; 

o 17 jarigen van 84,6% naar 70%. 

- In 2024 is het ‘Binge drinken’ onder jongeren, met x percentage gedaald onder resp.: 

o 13 jarigen van 10,8% naar 5%; 

o 14 jarigen van 19,0% naar 10%; 

o 15 jarigen van 32,5% naar 20%; 

o 16 jarigen van 55,4% naar 40%; 

- In 2024 is de sociale beschikbaarheid van alcohol (het verstrekken van alcohol door ouders, 

vrienden en familie) gehalveerd ten opzichte van 2013. 

In 2024 is het aantal ouders dat jongeren toestaat om thuis te drinken met een x percentage 

gedaald:  

o 13-14 jarigen 24% naar 10%; 

o 15-16 jarigen 53% naar 25%. 

- In 2024 is het aantal jonge mensen onder de 16 jaar dat het afgelopen jaar is opgenomen met 

een alcoholintoxicatie gedaald van 30% (2013) naar 15% jonger dan 16 jaar in 2024 

 

 Indicatoren. 

Het meten van de effectiviteit van het plan vindt plaats middels de GGD- jeugdmonitor waarin het 

alcohol- en middelengebruik onder jongeren onderdeel van is.  

Tevens vormt het plan een onderdeel van de uitvoering van het Regionaal Gezondheidsbeleid Zuid-

Limburg 2020-2023 “Zuid Springt Er Uit” en zal het eveneens geborgd worden binnen het in 2021 op 

te stellen regionaal en lokaal preventieakkoord. 

 

3. Argumenten. 

Het Preventie- en Handhavingsplan jeugd en alcohol 2021-2024 bevat een aantal uitgangspunten 

voor het bestrijden van (overmatig) alcohol gebruik onder jongeren. Naast de wettelijke verplichting 

om een dergelijk plan vast te stellen, zijn er ook een aantal inhoudelijke argumenten om hier extra op 

in te zetten waarbij m.n. gezondheid, overlast, en leefbaarheid belangrijk zijn. 

Vanuit gezondheidsperspectief is alcoholgebruik onder jongeren niet gewenst. Alcohol gebruik op 

jonge leeftijd kan leiden tot gezondheidsproblemen (lever, nieren, hersenen), 

concentratiestoornissen, middelenverslaving, armoede en ongewenst gedrag. Er is nog steeds 
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sprake van een gezondheidsachterstand in Zuid-Limburg t.o.v. de rest van Nederland. De 

constatering dat er sprake is van een forse en hardnekkige gezondheidsachterstand werd in 2019 

gedaan naar aanleiding van het onderzoek ‘De Limburg Factor’ van de UM (Academische 

Werkplaats Limburg) en vorm de basis van het regionaal gezondheidsbeleid ‘Zuid Spring Er Uit 

2020-2023 zoals door de raad vastgesteld. Daarin werd als doelstelling benoemd de 

gezondheidsachterstand met 25% te hebben verminderd in 2030.  

Eén  van de kernpunten van het regionaal gezondheidsbeleid is het overmatig alcoholgebruik.  

Alcoholgebruik is een van de factoren die meespelen in het optreden van o.a. seksuele intimidatie 

maar speelt ook vaak een rol in situaties van huiselijk geweld. Vanuit die hoek liggen er duidelijke 

verbanden met de aanpak seksuele intimidatie en de aanpak van huiselijk geweld. Maar het werkt 

uiteraard ook door in de ontwikkelingskansen van jongeren binnen de maatschappij, de 

participatiemogelijkheden van jongeren binnen onderwijs en arbeid en armoede. 

Ook het Maastrichts Sportakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren 

en de wijze waarop beweging en sport effect kan hebben om dit terug te dringen. 

 

4. Financiën. 

De uitvoering vindt plaats binnen de bestaande financiële kaders en opdrachten. Er zijn geen 

financiële consequenties. 

 

5. Vervolg. 

Het Preventie- en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol Zuid-Limburg 2021-2024 wordt medio 2024 

geëvalueerd om op basis daarvan het plan te kunnen aanpassen voor de volgende periode. 

Tijdens de looptijd van het plan wordt een nalevingsonderzoek  uitgevoerd zoals dat ook in 2018 

heeft plaatsgevonden. Dat onderzoek richt zich met name op de mate waarin door de horeca en 

detailhandel, de voorschriften worden nageleefd.  

Het onderwerp gezondheid en alcoholgebruik van jongeren is een vast gespreksthema in de 

periodieke gesprekken met de uitvoerende organisaties als GGD, Mondriaan en Halt zodat tijdig 

bijsturing kan plaatsvinden mocht dat nodig zijn. 

 

6. Participatie 

Het Preventie- en Handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024 is opgesteld in nauwe 

samenwerking met de GGD Zuid-Limburg, Mondriaan, Bureau Halt en de 16 Zuid-Limburgse 
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gemeenten. Maastricht Sport en Handhaving zijn eveneens betrokken bij het plan. Binnen de inzet 

van m.n. GGD gezondheidsvoorlichting en Mondriaan verslavingspreventie wordt met jongeren op 

zowel onderwijsinstellingen als op locatie (evenementen, concerten e.d.) de discussie gevoerd over 

wat de grenzen van alcohol en middelen gebruik zijn. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 februari 2021, organisatieonderdeel BO 

Sociaal, no. 2021-04041; 

 

gelet op Drank- en Horecawet; 

 

BESLUIT: 

 

1. Het Preventie- en handhavingsplan Jeugd, Alcohol en Leefomgeving Zuid-Limburg 2021-2024 

vast te stellen, 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 2 maart 

2021 

de griffier,  de voorzitter, 

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}} {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}} 

 

 

 


