
`Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt 12 Alcoholverordening
Raads(commissie)vergadering van: 7-12-2022

Ingediend door P. van Schaik

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

In het Uitvoeringsplan preventie en handhaving middelengebruik wordt geschreven 
over de oprichting van een Preventiefonds? Kan het college aangeven hoe de 
tijdsplanning eruit ziet om tot realisatie van dit fonds te komen? 

De gemeente Woudenberg heeft het preventiefonds al gerealiseerd door het tot stand
laten komen van het lokale leefstijlakkoord, waarin allerlei samenwerkingsafspraken 
met de ketenpartners zijn vastgelegd. Gemeenten konden bij het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot en met 8 november 2022 de specifieke 
uitkering voor 2023 aanvragen. Door middel van deze aanvraag kan er verdere 
uitwerking gegeven worden aan het lokale leefstijlakkoord. De verantwoording van de 
uitkering maakt deel uit van de jaarlijkse, gemeentelijke verantwoording volgens de 
SiSa - systematiek.

In het plan wordt aangegeven dat de politie ook de “M” meldingen (Misdaad 
Anoniem) oppakt. Woudenberg is als gemeente toch niet aangesloten bij Misdaad 
Anoniem? 

Ondanks dat de gemeente Woudenberg niet is aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem 
kan een burger wel een M-melding doen en deze wordt doorgezet naar de politie. Wij 
krijgen als gemeente de M-meldingen niet doorgestuurd. 

Wat is de reden dar er in het Handhavingsbeleid (document 7) voor het merendeel 
(mondelinge) waarschuwingen zijn opgenomen? Is na een waarschuwing wel  een 
PV Boete mogelijk? Zo ja, waarom staar deze mogelijkheid dan niet gevuld? 

Na een waarschuwing kun je zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk optreden. Dit 
is in het verleden ook wel gebeurd. Het voordeel van het waarschuwen is dat je 
daarmee eerst het gesprek aangaat en laat zien waarom er sprake is van een 
overtreding. Met een boete sanctioneer je meteen, niet elke overtreding is even zwaar
vandaar dat hier verschil in kan zitten.



Vraag Antwoord


