Burgemeestersonderzoek: rechte tellingen
Leeftijdsverhoging
Per 1 januari 2014 wordt de minimumleeftijd voor het kopen en het in het openbaar
bezitten van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar.

1 Wat vindt u van deze wetswijziging?
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De Tweede Kamer heeft besloten, dat dit verbod ook direct geldt voor de huidige 16- en 17-jarigen.

2 Wat vindt u van dit besluit?
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Weet ik niet
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Handhaving

3 Heeft uw gemeente de beschikking over opgeleide
handhaver(s) van de Drank- en Horecawet? (als u
concrete afspraken heeft om handhaver(s) van een
andere gemeente in te zetten, kunt u het invullen
alsof het uw eigen handhaver is)
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Jongeren die nu al 16 of 17 jaar zijn, kunnen vanaf 1 januari een boete krijgen voor het bezitten van
alcohol in het openbaar.
Handhavers kunnen er ook voor kiezen om deze jongeren wat vaker een waarschuwing te geven.
Rekening houdend met individuele situaties en keuzes van de handhaver, hoe gaat uw gemeente
hiermee om?

4 De jongeren die nu al 16 of 17 jaar zijn:
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Alcoholgebruik jongeren

5 Ervaart u in uw gemeente problemen met
alcoholgebruik door jongeren?
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6 Verwacht u overlast van jongeren onder de
18, die vanaf januari 2014 niet meer mogen
drinken in de horeca, terwijl zij dit eerder wel
mochten?
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Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl
TOP-onderzoek
OverheidinNederland.nl maakt de overheid zichtbaar waar de overheid onzichtbaar blijkt te zijn.
Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar
opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het T(ransparant) O(verheids) P(anel). Het panel is samengesteld op basis van alle gekozen en
benoemde personen, die werkzaam zijn bij het Rijk, de Provincie, de gemeenten en de
Waterschappen. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen deelpopulaties bij het onderzoek
worden betrokken.
Wilt u zelf ook onderzoek doen met betrekking tot opvattingen (groepen) van bestuurders van alle
onderscheiden overheidsgroepen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap)?
Weet dat er meer mogelijk is, dan u denkt.

Contact
OverheidinNederland.nl / Toponderzoek
Het Communicatiehuis
Expeditiestraat 12, 5961 PX Horst
www.OverheidinNederland.nl
info@OverheidinNederland.nl
KvK-nummer 54213975
077-3987246
https://twitter.com/OverheidinNL
https://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl
https://www.youtube.com/user/OverheidinNederland
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