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Underwerp 

Ketenbeleid 

 
 

Wy stelle jo foar te besluten om: 

Het Ketenbeleid vast te stellen.  
 

 

Koarte gearfetting 

Keten zijn onderdeel van (Friese) plattelandsgemeenten. Een ‘keet’ of ‘hok’ is een 

verzamelbegrip voor uiteenlopende bouwsels en gebouwen, zoals (sta)caravans en schuren, 

waar mensen voor de gezelligheid samenkomen.  

 

Sinds 2008 en 2009 hebben de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ieder een 

eigen door de gemeenteraad vastgesteld ketenbeleid. Mede door veranderingen in wet- en 

regelgeving en het ontstaan van nieuw beleid (o.a. preventie en handhavingsplan 2019-

2022) is het de wens om het huidige ketenbeleid te actualiseren en harmoniseren om zo tot 

één ketenbeleid voor beide gemeenten te komen.  

 

Foech ried/kolleezje: 

De raad is bevoegd om kaders mee te geven en het beleid vast te stellen. Vervolgen is het 

college bevoegd vorm en uitvoering te geven aan het door de raad vastgestelde beleid. 

 

Ynlieding 

Keten zijn onderdeel van (Friese) plattelandsgemeenten. Een ‘keet’ of ‘hok’ is een 

verzamelbegrip voor uiteenlopende bouwsels en gebouwen, zoals (sta)caravans en schuren, 

waar mensen voor de gezelligheid samenkomen.  

 

Sinds 2008 en 2009 hebben de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ieder een 

eigen door de gemeenteraad vastgesteld ketenbeleid. Mede door veranderingen in wet- en 

regelgeving en het ontstaan van nieuw beleid (o.a. preventie en handhavingsplan 2019-

2022) is het de wens om het huidige ketenbeleid te actualiseren en harmoniseren om zo tot 

één ketenbeleid voor beide gemeenten te komen.  

 

Histoarje 

N.v.t. 

 

Te berikken effekt 

Met het ketenbeleid (bijlage 1) beogen we de volgende doelstellingen te halen:  
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• Huiskamerketen kunnen in goed overleg en in contact met de gemeenten blijven 

bestaan.  

• Eigenaren van de huiskamerketen kennen de uitgangspunten van de gemeenten, zijn 

zich bewust van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot middelengebruik, 

(brand)veiligheid en mogelijk overlast, en handelen hiernaar.  

• De gemeente ontwikkelt en borgt samen met keteneigenaren, keetbezoekers, 

ketenpartners een werkwijze waarbij structureel wordt gecontroleerd, gehandhaafd en 

trends worden geanalyseerd (zoals vercommercialisering van keten, toename/afname 

van keten, verjonging bezoekers). Op eventuele trends wordt ingespeeld.  

• (Semi-)commerciële keten worden zo snel mogelijk omgevormd tot huiskamerketen, 

hier wordt in het najaar van 2021 mee gestart.   

• Buurtketen worden omgevormd tot huiskamerketen.  

• De frisse keet wordt in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 

geïntroduceerd. 

• Vanaf 2022 wordt het ketenbeleid onderdeel van het preventie- en handhavingsplan.  

 

Arguminten 

1. Harmonisatie en actualisatie 

Door veranderingen in wet- en regelgeving en het ontstaan van nieuw beleid (o.a. 

preventie en handhavingsplan 2019-2022) is het de wens om het huidige ketenbeleid te 

actualiseren en harmoniseren om zo tot één ketenbeleid voor beide gemeenten te komen.  

2. Gezondheid 

In gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt vanuit verschillende domeinen 

(zoals: jeugd, gezondheid, preventie en handhavingsplan) gewerkt aan het terugdringen 

van alcohol- en middelengebruik onder jongeren en volwassenen ten behoeve van de 

gezondheid. Keten zijn plekken waar jongeren en ook volwassenen samen komen en waar 

alcohol en of middelen (kunnen) worden gebruikt. Om het alcohol- en middelengebruik in 

de gemeenten terug te kunnen dringen is een integrale aanpak gewenst.  

1. Tegengaan van excessen 

Op dit moment zijn in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel keten aanwezig die 

niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om actief onveilige en ongewenste 

situaties in de gemeenten tegen te kunnen gaan is het noodzakelijk om het bestaande 

beleid te actualiseren.  

 

Alternativen 

N.v.t. 

 

Kanttekenings/risiko’s 

N.v.t. 

 

Finânsjes 

N.v.t. 

 
Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 

De jeugd heeft actief input geleverd via de jongerenwerker. Het conceptbeleid is op 11 

januari besproken met de jongerenraad en zij gaven aan het eens te zijn met de lijn die het 

beleid aangeeft. Bij het opstellen van het beleid zijn er ook verschillende externe 

maatschappelijke partijen actief betrokken. KHN, GGD, Kearn e.a. geven aan enthousiast te 

zijn over het beleid.  

 

Kommunikaasje 

Op basis van het uitvoeringsplan wordt er een communicatieplan opgesteld. 
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Yntegraliteit 

Het betreft een integraal beleid dat vanuit verschillende invalshoeken (gezondheid, jeugd, 

openbare orde en veiligheid, ruimtelijk ordening, bouw en milieu, brandveiligheid, drank en 

horeca) is opgesteld.  

 

Previnsje 

N.v.t. 

 

Gearwurking 

Het betreft een gezamenlijk beleid van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.  

 

 

Buitenpost, 5 maart 2021 

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong  

 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 



 
 

 

 

Riedsbeslút  

 

 

De raad van de gemeente Achtkarspelen; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 

2021, punt nr.: 10; 

 

 

Beslút: 

 

Het Ketenbeleid vast te stellen.  

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Achtkarspelen van 25 maart 2020. 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 

Mevr. R. de Vries-Mulder 

 

 

De voorzitter, 

 

 

 

Dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 
 


