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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor 

verspreiding. Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 

 
 
Naam en fractie: Elisa Nuij, Groep VN 

Datum indiening: 1 maart 2021 

Datum antwoord: 30 maart 2021 

Onderwerp:  Aanvullende vragen - Preventie- en handhavingsplan Alcohol en Drugs 

 

Inleiding 
Naar aanleiding van de voor ons onvoldoende beantwoording van onderstaande vragen hebben wij nog een 
aantal aanvullende vragen gesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben wij gekozen de aanvullende 
vragen in het rood onder de eerder gegeven antwoorden te stellen. Indien nodig voorzien van een kleine 
toelichting.  

Inleiding vraag 1-3: Na iedere overtreding van artikel 20 lid 1 Drank- en Horecawet wordt eerst een 
voornemenbrief naar overtreder verzonden met een zienswijzemogelijkheid. Vormt de gegeven zienswijze geen 
reden om van handhaving af te zien, dan wordt een bestuurlijke boete van € 1.360,- opgelegd. Echter hierbij 
worden onderstaande uitgangspunten gehanteerd.  

Bij het bepalen van de juiste sanctie rekening wordt gehouden met een aantal punten: 
1.mogelijke gevolgen van de overtreding 
2.omstandigheden waaronder de overtreding is begaan 
3.houding en gedrag overtreder 
4.voorgeschiedenis van de overtreder 
5.subsidiariteit en proportionaliteit en evenredigheidsbeginsel 
 
Vraag 1: Het hanteren van uitgangspunten biedt de mogelijkheid tot willekeur en straffen op gedrag. Waarom 
is hiervoor gekozen? 
 
Antwoord: 
Er juist niet gekozen voor willekeur, maar om de sanctie aan te kunnen passen aan de hand van een 
ingediende zienswijze en vastgestelde beoordelingscriteria. Afwijking zal goed gemotiveerd moeten zijn aan 
de hand van de criteria.  
 
Vraag 1 
Volgens het VNG heeft het Trimbos een model preventie- en handhavingsplan.  Men is op dit moment bezig 
met een herziening hiervan. Hierin komt het beoordelingspunt ‘Houding en gedrag” niet voor.  Het VNG geeft 
aan  “houding en gedrag” als beoordelingspunten ook niet zo snel tegen te komen bij andere gemeenten.  
 
-Hoe is dit beoordelingspunt dan wel in ons huidige PHP terecht gekomen? 
 
Antwoord vraag 1 
Dit beoordelingspunt is ongewijzigd overgenomen uit het PHP 2017-2020. Bij het schrijven daarvan is gebruik 
gemaakt van voorbeelden sanctiestrategie van o.a. de gemeenten Huizen (2015), Weesp (2016),Wijdemeren 
(2016), Houten (2015) Maasdriel (2014) en Neder Betuwe (2014).  
 
In het model PHP van het Trimbos, de laatste versie die gepubliceerd is, Trimbos.nl | AF1850: Preventie- en 
handhavingsplan voor de uitvoering van de DHW - 4.0 
Een webinar op 1 april:   
Trimbos.nl | Webinar nieuw modelplan Preventie en handhaving Drank- en Horecawet 

 
https://assets.expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/docs/ad4cecaa-9c75-482f-9b2e-c4cbc545b58a.pdf 
kunt u het laten meewegen van houding en gedrag impliciet terugvinden op blz. 15 in de risico piramide, 
In het concept model, dat momenteel wordt geactualiseerd, wordt houding en gedrag benoemd op blz. 21 en 

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1850-preventie-en-handhavingsplan-voor-de-uitvoering-van-de-dhw-40
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1850-preventie-en-handhavingsplan-voor-de-uitvoering-van-de-dhw-40
https://www.trimbos.nl/actueel/agenda/activiteit/webinar-modelplan-preventie-en-handhaving-drank-en-horecawet


Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

heet het naleving en gedrag van de ondernemer. Omdat dit concept model 
nog vertrouwelijk is, kan het niet worden meegestuurd. Desgewenst kunnen Raadsleden dit concept op het 
gemeentehuis op afspraak komen inzien. 
 
 
Vraag 2 
Het VNG deelt onze mening dat iedere overweging in de beoordeling van een overtreding toetsbaar moet zijn. 
Dit kan ook van belang zijn als een zaak door een rechter beoordeeld zou moeten worden.  
Tijdens de raadsvergadering werd aangegeven dat dit er een verschil is tussen strafrecht en bestuursrecht als 
het gaat over beoordelen op “houding en gedrag”. 
 
-Zouden wij van u de directe link kunnen krijgen van het besluit waarin dit beschreven staat.  
 
Antwoord vraag 2 
Het verschil tussen strafrecht en bestuursrecht en ‘houding en gedrag’: 
Bij b.v. het verbaliseren door boa’s op straat, waarbij direct een beschikking kan worden uitgeschreven is het 
onjuist om houding en gedrag van de overtreder in de sanctie mee te wegen. Dat betreft een bestuurlijke 
strafbeschikking (BSB) of een proces-verbaal (PV). Dit is strafrechtelijk. 
 
Een bestuurlijke boete valt onder het bestuursrecht. Hierbij worden meerdere stappen genomen en zijn 
meerdere ambtenaren betrokken. Dit is geen besluit “in the heat of the moment”.  
Bij het opsporen van overtredingen op grond van de horecawet wordt de feitelijk leidinggevende of eigenaar 
als ondernemer/vergunninghouder de boete opgelegd en is  de ondernemer de overtreder. Vaak zijn 
medewerkers degene die de daadwerkelijke overtreding plegen. Bij het nemen van het besluit tot opleggen 
van een bestuurlijke boete wordt al jaren meegewogen in hoeverre de ondernemer zijn bedrijfsvoering richt, 
en zich rekenschap geeft van zijn verantwoordelijkheid (zie antwoord vraag 1).   
De houding en gedrag kunnen natuurlijk ook vallen onder “omstandigheden”, waarmee minder duidelijk is wat 
dat inhoudt.  
 
De Sanctiestrategie in het PHP 2021-2024 is, zoals in de nota staat op blz. 17 paragraaf 7.2, nauwelijks 
gewijzigd ten opzichte van het PHP 2017-2020, omdat de Alcoholwet (vervanger van Drank en Horecawet) 
naar verwachting in 2022 zich aandient en dan zal de Sanctiestrategie hierop aangepast moeten worden. 
 
Vraag 2: Hoe vindt de afweging hiervoor plaats? En wie is hier beslissingsbevoegd in? 
 
Antwoord:  
De afweging vindt plaats aan de hand van de ingediende zienswijze, zo nodig nader onderzoek en de 5 
vastgestelde punten. De burgemeester is het bevoegd gezag om hierop te besluiten. 
 
Vraag 3: Wat is de reden dat er bij de verkoop niet een soortgelijke vorm van samenwerking is gezocht als bij 
de aanpak bij doorschenken? (zie punt 7.4 Aanpak doorschenken) 
 
Antwoord: 
De aanpak van doorschenken is nieuw in de regio en verkeert daarmee in een andere, beginnende fase.  
Met de verkoop aan minderjarigen is al een heel traject doorlopen van tenminste 8 jaar met voorlichting, 
zowel vanuit rijk, regio, gemeente, via de branches als de scholen en dergelijke. Er hebben Mysterieshop acties 
met veel communicatie en plenaire voorlichtingsavonden plaatsgevonden. Nu zijn we in een nieuwe fase, 
waarin geacht wordt dat het gewenste gedrag bekend is en ook wordt nageleefd. De hardere handhaving laat 
zien dat de overheid het ook echt meent. Niet alleen maar erover praten, maar nu ook doen. 
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Vraag 3 
Uit gesprekken blijkt er op dit vlak toch veel onbekendheid te heersen bij ondernemers. Kunt u concreet 
aangeven hoe en wanneer u ondernemers hebt betrokken bij deze voorlichting.  
 
Antwoord vraag 3  
In de afgelopen jaren zijn veel campagnes over alcohol onder jongeren geweest. Niet alleen regionaal maar 
ook landelijk. NIX18, Hier fix je nix. In 2019 is door veel partijen in de regio - waarvan 53 uit Gooise Meren – het 
convenant NIX18 ondertekend. Vandaaruit is een werkgroep gevormd waarbij ook ondernemers betrokken 
zijn en meedenken over naleving niet drinken onder de 18. 
Vooraf is niet geïnformeerd over testkopers of mysteryshoppers omdat dan geen sprake meer is van 
onverwachte actie. 
 
Er waren mysterieshop acties respectievelijk in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 in Naarden, Bussum en 
Muiden 
Er hebben aankopen plaats gevonden bij zowel horeca, slijterijen, snackbars, supermarkten als verenigingen. 
Er werden steeds 2 aankooppogingen gedaan. Als er geen geslaagde aankoop werd gedaan, scoorde de 
ondernemer “groen”. Bij één geslaagde aankoop (zonder dat de minderjarigen zich moeten legitimeren) dan 
scoorde de ondernemer “oranje”, als beide aankopen slaagden, scoorde de ondernemers “rood”. Alle 
bezochte ondernemers, kregen na afloop een brief.  
Na elke mysterieshop actie in de regio werd publiciteit gegeven aan de uitkomsten. 
Tijdens een bijeenkomst op 30 oktober 2017 is burgemeester Ter Heegde in gesprek gegaan het met de 
ondernemers die oranje of rood hadden gescoord. 
 
Inleiding vraag 4: Op pagina 23 bij de Realisatie activiteiten staat een tabel. In deze tabel staat te lezen dat het 
Mysterieshopper onderzoek in 2020 is uitgesteld naar 2021 i.v.m. corona.  
 
Vraag 4: Kunt u dit uitleggen wat de “corona gerelateerde” reden is geweest die heeft doen besluiten geen 
mysterieshopper in te zetten in 2020? 
 
Antwoord: 
Het inzetten van mysterieshoppers is een onderzoeksmethode, gericht op het krijgen van inzicht in de 
gemiddelde naleving onder alcohol verstrekkers. Het mysterieshop onderzoek werd altijd in het voorjaar 
uitgevoerd (zodat resultaten vergelijkbaar zijn met eerdere jaren). De horeca was in voorjaar 2020 gesloten. . 
Daarom is besloten het onderzoek uit te stellen.  
 
Vraag 5: Klopt deze stelling überhaupt wel gezien de 12 opgelegde boetes in december 202o, waarbij ook nog 
landelijk de verplichting tot het dragen van een mondkapje van kracht was? 
 
Antwoord: 
In december 2020 is gecontroleerd middels de testkoper methode, niet via de mysterie shop methode. Tot en 
met 2018 werd het mysterieshoppen in de gemeente Gooise Meren ingezet om de bedrijven te coachen. De 
testkoper methode is een handhavingsstrategie. 
 
 
Vraag 4 
Uit eigen onderzoek bij bedrijven welke professioneel werkzaam zijn op dit gebied blijkt het volgende: 
Mystery shoppers worden ook omschreven als testklanten, servicetesters of testkopers.   
Op de site van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit wordt de “testkoper” ook omschreven. Hier 
spreekt men bij een testkoper over een 17 jarige die niet overduidelijk ouder lijkt dan een 18 jarige. 
(In december 2020 is gebruik gemaakt van een 19 jarige dame) 
 
-Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen een “Testkoper” en een “Mysterykoper”? 
 
-Waarom is de testkoper methode een handhavingsstrategie en wordt de mysteryshop methode gebruikt om 
te coachen? 
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-Kunt u concreet uitleggen hoe de werking tussen de twee methodes van 
elkaar verschillen? 
 
Antwoord vraag 4 
Het verschil in gebruik van de woorden testkoper en mysteryshop zit in het doel en de wijze waarop wordt 
ingezet. 
Mysteryshop = monitoring om een beeld te krijgen van de praktijk (geen handhaving!). 
Doel: inzicht in nalevingscijfers en trends hierin, door: onderzoeksbureau Nuchter (met mysterykid, begeleid 
door een volwassene). Op basis van deze uitkomsten wordt gekeken waar in de acties het accent op gelegd 
wordt. 
Testkopermethode: = instrument binnen toezicht en handhaving. 
Doel: toezicht/handhaving. Door: testkoper en een boa. Specifiek bedoeld om de naleving van de leeftijdgrens 
te meten. 
 
In den lande worden inderdaad de termen testkoper en mysterieshopper door elkaar gebruikt. In de regio Gooi 
& Vechtstreek is ervoor gekozen om de term “testkopermethode” (zie voor omschrijving PHP 2021-2024 blz. 
17) voor de toezicht en handhavingsstrategie te gebruiken. 
 
Er is in de periode van 2005 tot 2018 veel in voorlichting en waarschuwen geïnvesteerd om naleefgedrag te 
bevorderen. Wanneer alleen waarschuwen niet voldoende is, dient er handhavend te worden opgetreden om 
naleving te bereiken.  

Inleiding vraag 6: Punt 1.5 : “Omdat het softdrugsgebruik in de regio dusdanig hoog is en overlap heeft met 
achterliggende mechanismen van alcoholgebruik wordt, waar mogelijk, de verbinding gelegd met de preventie van 

drugsgebruik. Ook na hun 18de zijn jongeren mentaal en fysiek nog niet geheel volwassen en met name de 

hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. Deze hersenontwikkeling is pas rond hun 24e afgerond. Alcohol- en 
drugsgebruik brengen dus ook voor jongvolwassenen in deze kwetsbare en vormende leeftijdsfase serieuze risico’s 
met zich mee”  

“Stichting Helder Gooise Meren is door de gemeentelijke overheid belast met de exploitatie van het enige 
verkooppunt van softdrugs in de gemeente Gooise Meren te weten coffeeshop de Pyramide” 

Vraag 6: Klopt het dat de Gemeente Gooise Meren belangen heeft in Coffeeshop de Pyramide? 

Antwoord:  
De Piramide is in 1992 gestart op initiatief van gemeente Bussum. Dit om verkoop te reguleren en (illegale) 
handel op straat te verminderen.  De Piramide wordt bestuurd door een onafhankelijke Stichting. 
 
Vraag 5 
Het bestuur van Stichting Helder Gooise Meren komt maandelijks bijeen en bestaat uit vijf leden afkomstig uit 
onderwijs (2), bedrijfsleven (2) en een lokale politiek (1) 
 
-Hoe onafhankelijk is het bestuur als er op de site van Stichting Helder te lezen valt dat ook de lokale politiek is 
vertegenwoordigd binnen het bestuur? 
 
Antwoord vraag 5 
Die onafhankelijk is gewaarborgd omdat het bestuurslid afkomstig uit de lokale politiek op het moment van 
toetreden aan het bestuur en ook op dit moment geen actieve rol meer heeft in de lokale politiek. Dat geldt 
overigens ook voor het bestuurslid met een onderwijs achtergrond. De Stichting gaat op dat onderdeel de 
website aanpassen om onduidelijkheid te voorkomen. 

Inleiding vraag 7:  Met de opbrengst van coffeeshop Pyramide worden doelen ondersteund (zichtbaar tot 2018)  en 
voorlichting gegeven.  Waar men ca 30 jaar geleden nog ging voor een liberaal drugsbeleid ligt er heden ten dage 
een ambitie het gebruik van alcohol en drugs  in 2040 naar nul te reduceren.  Met de exploitatie van een 
coffeeshop wordt geld genereert door middel van de verkoop van softdrugs aan veelal jongvolwassenen. 
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Vraag 7: Kunt u uitleggen hoe zich dit verhoudt ten aanzien van ten aanzien van de huidige ambitie? 

Antwoord:  
Bij de oprichting van De Piramide in 1992 is Stichting Helder gestart. Zij richten zich op het geven van 
voorlichting aan jongeren in de regio. De doelstelling van de stichting en de ambities van het voorliggende 
preventie-en handhavingsplan sluiten aan bij de ambities van het College en zijn daarom ook goed 
verenigbaar. 
 
Vraag 6 
In 2016 is de naam Stichting Piramide veranderd in Stichting Helder Gooise Meren (SHGM). Er wordt 
regelmatig overleg gevoerd tussen de directie en bestuur van de stichting met de lokale overheid, politie en 
justitie over de uitvoering van het gemeentelijke beleid op het gebied van softdrugs.  
Deze opzet heeft ervoor gezorgd dat de softdrugsproblematiek beheersbaar is gebleven.  
(Bron: site Stichting Helder) 
 
-Waar kunnen wij een actueel overzicht vinden van de voorlichting gegeven vanuit Stichting Helder? 
 
--Waar vinden wij de financiële jaarverslagen van Stichting Helder?  
 
-Kunt u concrete onderbouwing geven waaruit blijkt dat de softdrugsproblematiek op deze manier 
beheersbaar is gebleven? 
 
- Begrijpen wij het goed dat een slijterij, in een identiek beheer als de Pyramide, ook zou kunnen aansluiten bij 
het preventie- en handhavingsplan en de ambities van het College mits met de inkomsten voorlichting ten 
aanzien van alcoholmisbruik zou worden gefinancierd? (Inkoop en verkoop hiervan is ook nog eens 100% 
legaal)  
 
Antwoord vraag 6  
Info direct ontvangen van Stichting Helder: 
Dit jaar zijn er minder voorlichtingen gegeven dan de afgelopen jaren. Dit heeft één oorzaak en dat is het 
coronavirus. Hierdoor hebben alle scholen (tijdens de tweede golf) hun aanmelding geannuleerd i.v.m. het 
risico op besmetting. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste voorlichtingen die dit jaar niet door 
konden gaan: 
ROC Midden-Nederland: 8 keer gastles op het MBO 
St. Aloysius College: alle 3e klassen (2e klassen van voorlichting voorzien begin dit schooljaar) 
Nimeto Utrecht: 7 keer gastles op het MBO 
Kennemer College: alle 2e en 3e klassen (vorig jaar wel voorzien van voorlichting) 
Hiernaast zijn er nog tal van basisscholen die hun aanmelding geannuleerd hebben. Op basisscholen worden 1 
à 2 gastlessen gegeven.  
 
Info direct ontvangen van Stichting Helder: 
De stichting publiceert geen financieel jaarverslag. De boekhouding wordt jaarlijks door een onafhankelijke 
accountant gecontroleerd en de weerslag ervan staat in het beleidsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd en 
vastgesteld door het bestuur. 
 
Het is lastig zo niet onmogelijk om het verband aan te tonen tussen de voorlichting en het beheersbaar 
houden van de softdrugsproblematiek onder jongeren. De voorlichting voldoet echter wel aan tal van criteria 
waarvan ondertussen de waarde meer dan van gebleken is. 

- Overdragen van kennis 
- Veilige setting creëren waardoor er vrij over het onderwerp gesproken kan worden 
- Vertrouwensband opwekken 
- Benoemen van de risico's door middel van eigen ervaringen 

Na de les ontvangen wij lovende feedback van zowel leerlingen als docenten. Door de eigen ervaringen zo 
open en bloot te vertellen creëert dit in korte tijd een vertrouwensband met de leerlingen. Het gebeurt 
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regelmatig dat een leerling na de les naar de voorlichter toe komt om toch 
nog een vraag te stellen of iets persoonlijks te vertellen.  
 
Een slijterij is zeker een belangrijke partij om mee te praten over alcohol, echter de opzet van de Piramide 
heeft te maken met beheersbaarheid van verkoop van softdrugs en het voorkomen van overlast door illegale 
verkoop.  
 
 
Inleiding vraag 8: In het plan staat: “Toezicht en handhaving m.b.t. drugs(criminaliteit) is geen onderdeel van dit 
PHP” 

Vraag 8: Waarom is ervoor gekozen bij de verkoop van softdrugs geen gebruik te maken van 
Mysterieshoppers?  

Antwoord:  
Toezicht en handhaving softdrugs is geen bevoegdheid van de gemeente. Conform de Opiumwet mag alleen 
de politie hierop toezien en handhaven. Alleen als de openbare orde in het geding is, heeft de gemeente 
mogelijkheid om op te treden. Het Rijk bepaalt dit. 

Inleiding vraag 9: “De aanpak van het alcoholgebruik bij jongeren in Gooi en Vechtstreek is effectief gebleken. Het 
alcoholgebruik onder scholieren is fors afgenomen in vergelijking met de start van de regionale integrale aanpak 
met 2006.  Echter ..ten opzichte van het PHP 2017 t/m 2020 is, mede door een grotere bekendheid, de vraag naar 
preventieve adviesgesprekken vanuit ouders fors gegroeid”.  

Vraag 9: Waar is het op gebaseerd dat het alcoholgebruik onder jongeren fors is afgenomen?  

Antwoord: 
Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD. Dit onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd onder 
tweede en vierdeklassers in het regulier voortgezet onderwijs in Gooi en Vechtstreek. Bij de start van deze 
monitor in 2005 gaf gemiddeld 54% van de leerlingen aan alcohol te hebben gedronken in de afgelopen vier 
weken (onder vierdeklassers was het zelfs 75%). Dit was aanleiding om te starten met een integrale aanpak 
van alcoholgebruik onder jeugd. In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 gaf 29% van de leerlingen aan in de 
afgelopen vier weken alcohol te hebben gedronken (vierdeklassers 45%).  
(In 2009 is evenwel de vraagstelling marginaal aangepast, maar de in 2009 geconstateerde daling zet de jaren 
erna door.) 
Andere indicatoren die sinds 2005 worden gemonitord zijn bingedrinken en aangeschoten/dronken geweest 
zijn in de afgelopen 4 weken. Ook hierbij zien we een daling: 

 Bingedrinken 2005: 33%; 2009: 29%; 2019: 20% 

 Aangeschoten/dronken geweest zijn 2005: 26%; 2009: 22%; 2019: 18% 
Meer cijfers zijn te vinden in hoofdstuk 2.1 van het PHP. 
 

Vraag 10: Hoe rijmt dit met het feit dat de vraag naar preventieve adviesgesprekken daartegen vanuit de 
ouders fors is gegroeid? Kunt u meer opties aangeven dan uitsluitend bekendheid? 

Antwoord: 
Er is veel geïnvesteerd in ouderavonden en contacten met school. Ouders weten hierdoor Jellinek, die deze 
adviesgesprekken uitvoert, goed te vinden. We merken dat het onderwerp opvoeding & alcohol zeer leeft 
onder ouders. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat regionale ouderavonden altijd vol zijn en dat ouders in 
grote getale deelnemen aan het ouderonderzoek alcohol & opvoeding. 

Inleiding vraag 11: (deze vraag is op de politieke avond gesteld echter nog niet beantwoord) In 2019 heeft een 
twintigtal Hilversumse horecaondernemers zich verenigd om zelf in samenwerking met Bureau Objectief 
leeftijdscontroles uit te laten voeren via de zogenoemde ‘convenantmethode’.  
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Vraag 11: is een soortgelijk initiatief ook aangeboden aan de betrokken 
ondernemers binnen Gooise Meren?  

Antwoord: 
Er is nog niet een dergelijk verzoek van de ondernemers in de gemeente Gooise Meren ontvangen. In 
Hilversum is dit initiatief opgepakt als een pilot. De resultaten van de pilot worden afgewacht. 
 
Vraag 7 
- Waarom is er niet gekozen de ondernemers binnen Gooise Meren actief te benaderen? We hebben een 
gezamenlijk doel en dan is juist samenwerken en betrokkenheid enorm belangrijk.  
 
Antwoord vraag 7 
Wij vinden het belangrijk om pas actie te ondernemen (als er geen initiatief vanuit de ondernemers zelf komt 
zoals in Hilversum) wanneer deze samenwerking succesvol blijkt te zijn. We kunnen leren van ervaring vanuit 
een andere gemeente. 
 

Vraag 12: zo ja, hoe en wanneer is dit met de betrokken groep ondernemers gecommuniceerd? 

Antwoord: 
n.v.t. 

Vraag 13: zo nee, waarom niet? en wat is de meerwaarde om hiermee te wachten tot de Hilversumse pilot in 
2021 is geëvalueerd? 

Antwoord: 
Het Hilversums initiatief is gestart door de horecaondernemers zelf. Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten 
uit Hilversum. Bij positieve resultaten in Hilversum hopen wij dat er voldoende draagvlak is en ondernemers in 
Gooise Meren dit initiatief overnemen. 
 
Inleiding vraag 14: In het Preventie- en handhavingsplan alcohol jeugd Gooi en Vechtstreek wordt gebruikt 
gemaakt van een donkerblauwe balk waaronder de sancties worden genoemd. 
In deze balk staat te lezen “Actie na 1e constatering” hieruit zou op te maken zijn dat er een “1e constatering” aan 
iets vooraf moet zijn gegaan.  

 

Vraag 14: Waarom is er niet gekozen voor de tekst ““Actie bij 1e constatering” of gewoon “Actie bij 
constatering”? 

Antwoord: 
Er staat actie bij 1e constatering, ter onderscheid van de actie bij de 2e constatering. Bij vaker geconstateerde 
overtreding worden de sancties zwaarder. 
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Vraag 8 
-U begrijpt onze vraag niet. Er staat in de donkerblauwe balk bij elke actie “na” waarom is hiervoor gekozen en 
niet voor “bij” of gewoon 1e, 2e enz constatering?   
 
Antwoord vraag 8 
Het klopt dat actie NA constatering volgt en niet ter plekke. Dit komt voor uit het bestuursrechtelijke karakter 
van de ‘bestuurlijke boete’. 


