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Geachte raad- en duoburgerleden,
Op donderdag 18 september 2014 heeft u het preventie- en handhavingsplan Drank- en Horeca Wet (DHW) Brabantse Wal
gemeenten vastgesteld. Naar aanleiding van de bespreking van dit plan heeft het college de toezegging gedaan dat u nog
antwoord krijgt op een aantal openstaande vragen. Hieronder vindt u de vragen met de bijbehorende antwoorden.
1. Hoe bent u aan de cijfers gekomen zoals beschreven in het preventie- en handhavingsplan DHW en waar komen de
doelstellingen vandaan?
De cijfers die in het preventie- en handhavingsplan zijn opgenomen komen uit de Jeugdmonitor 12-18 jaar 2007 en 2011 van
de GGD West-Brabant. In 2015 zal de GGD een nieuwe Jeugdmonitor uitvoeren en dan kan er worden gekeken of de
preventieacties van de afgelopen jaren resultaat hebben gehad.
De doelstellingen komen uit het Think Before You Drink project tweede fase. Dit is een preventieproject welke Bergen op Zoom
samen met de GGD West-Brabant en de andere gemeenten uitvoeren. In het kader van het Think Before You Drink project
zijn afspraken gemaakt over de preventie doelstellingen. Zo dienen gemeenten hun preventiemiddelen in het kader van alcohol
meer te gaan richten op de jongeren in de leeftijdsgroep 16-18 jaar en proberen om het alcoholgebruik in deze groep naar
beneden te brengen . De uitkomst van dit regionale project zal eind 2016 bekend worden .
2. Op welke momenten vindt er een evaluatie plaats?
De gekozen preventie instrumenten zullen ieder jaar worden geëvalueerd, waarbij in samenspraak met de twee andere
gemeenten (Steenbergen en Woensdrecht) gekeken wordt of er geen andere middelen dienen te worden ingezet. Er is
namelijk in het plan aangegeven dat de beschreven activiteiten kunnen wijzigen wanneer blijkt dat deze niet meer effectief zijn.
De evaluatie van het functioneren van de Boa-pool DHW met de vier gemeenten (Bergen op Zoom, Woensdrecht,
Steenbergen en Tholen) vindt eveneens één keer per jaar plaats. De eerste evaluatie staat begin november 2014 gepland.
Naast een evaluatie wordt er dan ook een doorkijk gegeven naar 2015, zodat we tijdig afspraken kunnen maken over de inzet
van de Boa's voor het komende jaar.
3. Hoe ziet de vergoeding van de Boa's eruit die participeren in de Boa-pool DHW?
Voor de Boa's geldt een standaard uurtarief, zoals we die hebben afgesproken bij de start van de Boa-pool DHW. We zijn op
een uurtarief van EUR 35,-- per uur uitgekomen, exclusief de toeslag voor het Flex-West-Brabant systeem. Daarnaast is de
ORT-toeslag (onregelmatigheidstoeslag) van de gemeente Bergen op Zoom van toepassing . Afhankelijk van de uren dat de
Boa's werkzaam zijn, komt er een percentage bij van 20, 40 of 65%. Het percentage van 65% geldt voor het werken op
zondagen, wettelijke feestdagen en verplichte vrije dagen.
Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
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