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Opgave 1 Problematisch alcoholgebruik onder jongeren
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maximumscore 2
• Kenmerk: mensen vinden de situatie ongewenst.
Citaat: “De prijs van (…) moeten worden gemaakt.” (regels 1-10 of een
gedeelte hiervan)
• Kenmerk: mensen willen de situatie door middel van overheidsingrijpen
veranderd zien.
Citaat: “Daarom roepen (…) te ondernemen.” (regels 22-26)
maximumscore 3
• de motie
• de controlerende taak
• de uitvoerende taak
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• De barrière waarin de afweging wordt gemaakt dat het onderwerp een
hoge prioriteit moet krijgen (de tweede barrière). Alcoholgebruik is al
(h)erkend als politiek probleem want er is al beleid voor gemaakt. De
oproep is bedoeld om de afweging te laten maken dat het onderwerp
meer aandacht verdient
• De barrière waarbij een besluit uitgevoerd moet worden (de vierde
barrière). De staatssecretaris heeft al toegezegd (regels 25-26 van
tekst 2) dat hij een brief aan alle gemeenten zal sturen
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maximumscore 4
• de volgende koppelingen van partijen met ideologieën:
− ChristenUnie en CDA: confessionalisme/christendemocratie
− PvdA: socialisme/sociaaldemocratie
− VVD: liberalisme
• Het verschil van het liberalisme met de andere twee ideologieën betreft
de opvatting over de rol die de staat in de samenleving zou moeten
vervullen
• De staat moet volgens het liberalisme het vrije ondernemerschap zo
weinig mogelijk hinderen en daarom moet de rol van de staat op
sociaaleconomisch vlak minimaal zijn. Het toestaan van ‘blurring’ past
bij een staat die de ondernemers niet wil hinderen
• Sociaaldemocratie en christendemocratie willen dat de staat soms wel
een rol speelt. Volgens de sociaaldemocratie moet de staat
bijvoorbeeld ingrijpen waar de vrijemarkteconomie onwenselijke
sociaaleconomische gevolgen heeft en volgens de christendemocratie
moet de staat een rol spelen zodra belangrijke waarden in het geding
zijn. Hierbij past een verbod op ‘blurring’
maximumscore 4
• Kenmerk van autonomie: lagere overheden (waaronder gemeenten)
genieten een beperkte zelfstandigheid
• Citaat met uitleg: “STAP, het Nederlands (…) die ‘blurring’ toestonden.”
(regels 37-42)
Dat er tegen verschillende gemeenten geprocedeerd moest worden en
dat niet kon worden volstaan met één proces, is een blijk van de
zelfstandigheid die de gemeenten bezitten met betrekking tot de
Drank- en Horecawet
• Kenmerk van medebewind: lagere overheden staan onder toezicht van
hogere overheden en worden geacht besluiten van een hogere
overheid loyaal uit te voeren
• Citaat met uitleg: “Een Kamermeerderheid wil (…) Drank- en
Horecawet.” (regels 18-25)
Een dergelijke brief van de staatssecretaris laat zien dat een hogere
overheid toezicht houdt op een lagere
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