De burgemeester van Valkenswaard;
gelet op de beleidsregel inzake bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumet
(Damoclesbeleid);
gelet op artikel 13b Opiumwet en artikelen 4:11, 4:81, afdeling 5.3 en 5.4 Algemene wet
bestuursrecht;
BESLUIT:
het "Horecastappenplan Valkenswaard 2011" als volgt te wijzigen:
De gehele tekst onder paragraaf 3.1 wordt ingetrokken en vervangen door:
" 3.1.1 Softdrugs, zoals bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet
Na ontvangst mutatie van de bevoegde opsporingsinstantie waarbij een verjaringstermijn van
24 maanden wordt gehanteerd, worden in ieder geval de volgende stappen genomen:
Eerste stap
Na ontvangst mutatie wordt door de burgemeester de inrichting gesloten op grond van artikel
13b van de Opiumwet en (indien aanwezig) de exploitatievergunning ingetrokken. De duur van de
sluiting wordt gesteld op drie maanden.
Indien wordt gekozen voor sluiting van een inrichting, moeten de volgende factoren
afgewogen worden om te bepalen of sluiting van de inrichting een redelijke sanctie is:
- Aard van de overtreder (vergunninghouder?);
- Hoeveelheid verhandelde middelen.
- Houding en rol exploitant
Indien de aard van de overtreding op grond van de bovenstaande criteria het niet toelaat om
de inrichting te sluiten, zal stap 1 (eerste overtreding) herhaald worden.
Tweede stap
Indien de inrichting op grond van artikel 13b van de Opiumwet eerder is gesloten, wordt de
inrichting voor de duur van twaalf maanden gesloten. Tevens wordt de vergunninghouder
door de Teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving namens het college schriftelijk
gewaarschuwd dat bij de volgende overtreding eveneens de Drank- en Horecavergunning zal
worden ingetrokken, op grond van artikel 31, eerste lid onder D van de Drank- en Horecawet.
Indien wordt gekozen voor sluiting van een inrichting, moeten de volgende factoren
afgewogen worden om te bepalen of sluiting van de inrichting een redelijke sanctie is:
- Aard van de overtreder (vergunninghouder?);
Hoeveelheid verhandelde middelen.
- Houding en rol exploitant
Indien de aard van de overtreding op grond van de bovenstaande criteria het niet toelaat om
de inrichting te sluiten, zal stap 1 (eerste overtreding) herhaald worden, en de inrichting
gesloten worden voor de duur van drie maanden.

Derde stap
De stap vermeld onder de tweede overtreding wordt herhaald met dien verstande dat de
inrichting voor onbepaalde tijd wordt gesloten. Daarnaast wordt door het college de
vergunning ingevolge artikel 31, eerste lid onder d, van de Drank- en Horecawet ing etrokken.
3.1.2 Harddrugs, zoals bedoeld in artikel 2 van de Opiumwet
Na ontvangst mutatie van de bevoegde opsporingsinstantie waarbij een verjaringstermijn van
24 maanden wordt gehanteerd, worden in ieder geval de volgende stappen g enomen:
Eerste stap
Na ontvangst mutatie wordt door de burgemeester de inrichting gesloten op grond van artikel
13b van de Opiumwet en (indien aanwezig) de exploitatievergunning ingetrokken. De duur van de
sluiting wordt gesteld op zes maanden.
Indien wordt gekozen voor sluiting van een inrichting, moeten de volgende factoren
afgewogen worden om te bepalen of sluiting van de inrichting een redelijke sanctie is:
- Aard van de overtreder (verg unning houder?);
- Hoeveelheid verhandelde middelen.
Houding en rol exploitant
Tweede stap
Na ontvangst mutatie wordt door de burgemeester de inrichting gesloten op grond van artikel
13b van de Opiumwet en (indien aanwezig) de exploitatievergunning ingetrokken. De duur van de
sluiting wordt gesteld op twaalf maanden.
Indien wordt gekozen voor sluiting van een inrichting, moeten de volgende factoren
afgewogen worden om te bepalen of sluiting van de inrichting een redelijke sanctie is:
- Aard van de overtreder (verg unning houder?);
Hoeveelheid verhandelde middelen.
Houding en rol exploitant
Indien de aard van de overtreding op grond van de bovenstaande criteria het niet toelaat om
de inrichting te sluiten, zal stap 1 (eerste overtreding) herhaald worden.
Derde stap
De stap vermeld onder de derde overtreding wordt herhaald met dien verstande dat de
inrichting voor onbepaalde tijd wordt gesloten. Daarnaast wordt door het college de
vergunning ingevolge artikel 31, eerste lid onder d, van de Drank- en Horecawet
ingetrokken."
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012 voorafgaand door publicatie.
Valkenswaard,
de burgemeester van Valkenswaard,
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