
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol Zuid Limburg 2021-2024 

Datum 23 februari, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Bastiaans 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar HAP Kerstens 
Telefoonnummer: 043-350 3108 
Huub.Kerstens@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

De betrokken uitvoeringspartijen, Handhaving, Bureau Halt, Mondriaan, GGD 
en Zuid-Limburgse gemeenten zijn betrokken bij de totstandkoming van het 
voorliggende plan. 

Inhoud  Op grond van de Drank- en Horecawet dient de raad een preventie- en 
handhavingsplan jeugd en alcohol vast te stellen.  Het gevraagde raadsbesluit 
strekt tot vaststelling van het plan voor de periode 2021-2024. Het 
voorliggende plan is een vervolg op het preventie- en Handhavingsplan 2016-
2019 dat in 2016 door de raad is vastgesteld. Er is geen sprake van 
beleidswijziging of andere doelstellingen waardoor er geen wijziging optreedt in 
de uitvoering in Maastricht. Het ambitieniveau voor het plan 2021-2024 is 
identiek aan het ambitieniveau zoals vastgelegd in het plan 2016-2019. 

Het betreft een regionaal plan op Zuid-Limburgs niveau dat lokaal wordt 
uitgevoerd waarbij in de uitvoering geen wijzigingen optreden t.o.v. de huidige 
praktijk. De uitvoering vindt plaats binnen de reguliere kaders en budgetten 
zowel intern (handhaving) en door onze uitvoeringspartners. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toeschouwer de ronde te volgen via de livestream. 

Vervolgtraject Vaststelling door de raad van het Preventie en Handhavingsplan Jeugd en 
Alcohol Zuid-Limburg 2021-2024. 

 


