Reactie v.v. Yerseke op alcoholboete
De uitspraak van de burgemeester was deze week duidelijk : boete van € 680,-- blijft
gehandhaafd. Argument : er is alcohol verstrekt en niet om een ID gevraagd.
Die feiten kloppen. Het doel van de gemeente en de club is ook hetzelfde : geen alcohol
verkopen <18.
Dat de gemeente dit probeert te bewerkstelligen door minderjarigen betaald in te zetten om
te proberen aan drank te komen en ook nog toe te staan dat ze mogen liegen over hun
leeftijd gaat volgens v.v. Yerseke wel erg ver.
Misschien wel over de grenzen van het wettelijk toelaatbare. In de wet staat immers ook dat
uitlokking van een strafbaar feit ook strafbaar is.
In elk geval geeft het geen enkele invulling aan een coalitieakkoord in Reimerswaal of een
partijprogramma van welke politieke partij uit de gemeenteraad ook, waarin verbinding en
samenwerking uitgangspunten van beleid zijn.
Die programma’s en het coalitieakkoord zijn dan papieren met mooie woorden, maar niet
meer dan dat.
Extra wrang is het dan ook dat een rapportage over de overtreding ook feitelijke
onjuistheden bevat. Hierdoor worden ook vrijwilligers beschadigd.
Het is niet zo moeilijk om een vereniging of een vrijwilliger te tackelen, maar deze manier
van handelen van een gemeente richt wel schade aan bij vrijwilligers en in de samenleving
waar we allemaal deel van uitmaken.
Overleg met de gemeente, de burgemeester en de bezwaarcommissie heeft dus niet tot een
ander standpunt van de gemeente geleid. Ook de politieke partijen in de gemeente, die
allemaal zijn aangeschreven over deze problematiek, vinden het blijkbaar prima zoals de
gemeente het oppakt. Alleen de VVD keurt de inzet van loktieners af.
Natuurlijk neemt v.v. Yerseke verdere maatregelen : ID tonen onder 25 wordt verplicht,
loktieners die betrapt worden krijgen een fikse boete(te denken valt aan de bedragen die de
gemeente hanteert) en worden van het terrein verwijderd.
In een tijd waarin vrijwilligers vinden binnen verenigingen niet meer zo vanzelfsprekend is, is
het jammer dat dit soort gebeurtenissen het vrijwilligerswerk nog verder onder druk zet.
Bestuur v.v. Yerseke

