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Regelgeving en Handhaving

“Als je wetten en regels maakt, moet je ze ook kunnen
handhaven”
WAAROM?
Met alleen voorlichting & educatie, signalering, advies en ondersteuning en
aandacht voor fysieke en sociale omgeving kom je er niet. De vierde in de mix
van pijlers voor een integrale aanpak van effectieve verslavingspreventie is de pijler
‘Regelgeving en Handhaving’. Een samenleving gedijt goed op duidelijkheid; vaak
is het actief handhaven van regels noodzakelijk om tot wenselijk gedrag te komen.
Gemeenten hebben een aantal instrumenten in handen om het beleid voor
alcohol, tabak, drugs en gokken met lokale regelgeving te ondersteunen. Bijvoorbeeld door lokale regels te bepalen voor horeca, paracommerciële inrichtingen,
detailhandel, openbare ruimte, evenementen en drankketen.

Grip op je leven

Ook organisaties en instellingen zoals scholen en jongerenwerk kunnen aanvullend
op landelijke en lokale wetgeving hun eigen huisregels opstellen en zorgen dat
deze huisregels worden nageleefd. Dat is niet altijd even makkelijk.

WAT?
IrisZorg Preventie denkt mee over beleid voor regelgeving en handhaving van
middelen (alcohol, drugs en tabak) en gokken/ gamen. We hebben kennis over
(landelijke en lokale) wet- en regelgeving. We weten daarnaast wat werkzame
elementen zijn in de naleving van die regels en wat er nodig is om deze te handhaven. Soms ligt de aanpak erg voor de hand, vaak is het samen zoeken met
partijen en/of professionals wat de meest effectieve methode is om te handhaven.

VOOR WIE?
Beleidsmakers en andere professionals in diverse settings kunnen ondersteuning
of advies vragen bij het stellen van passende regels omtrent middelen (alcohol/
drugs/ tabak) en gokken/gamen.
De ondersteuningsvraag kan variëren:
> Een gemeente ambtenaar die een Preventie-Handhavingsplan op dient te
stellen vanuit de Drank- en Horecawetgeving.
> Een sportvereniging die huisregels rond alcohol- en drugsgebruik wil beschrijven
voor en communiceren met haar leden.
> De organisatie van een evenement met een verplichting om na te denken over
haar beleid voor preventie en handhaving middelengebruik.
> Horeca/coffeeshops met een wens tot organiseren van een veilige uitgaansomgeving.
> Een zorginstelling met een kwetsbare doelgroep waar risicovol middelengebruik
op de loer ligt wil advies over regels en handhaving daarvan.
> Een school die een schoolreglement dient op te stellen en ook advies wil over
hoe ze die regels nou kunnen handhaven.
> Een BOA die mee wil denken over naleving van de Drank- en Horecawet door
supermarktmedewerkers als het gaat om verkoop van alcohol.
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