De burgemeester van Valkenswaard;
overwegende dat:
•
•
•
•
•

•
•

op 23 september 2009 de gemeenteraad de APV Valkenswaard 2008 heeft vastgesteld;
daarmee de daarin opgenomen sluitingstijden voor horecabedrijven van kracht zijn;
gemeente, politie en horecaondernemers een algemeen convenant: 'Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan'
(KVU) hebben ondertekend;
in het kader van bovenvermeld algemeen convenant het (deel)convenant: ' Ontheffing
Sluitingstijden Horeca Centrumgebied Valkenswaard' tot stand is gekomen;
de verwachting gerechtvaardigd is dat, door aanpassing van het voor horeca-inrichtingen geldende
ontheffingenbeleid ten aanzien van de sluitingstijden, in combinatie met de invoering van, onder andere
een 'Cooling Down', de in het (deel)convenant vermelde overlast in het uitgaansgebied van
Valkenswaard kan worden teruggedrongen;
de beleidsregel 'Verruiming openingstijden horecabedrijven 2011' is geëvalueerd;
uit de praktijk blijkt dat het intrekken van de ontheffing sluitingsuren voor een periode van drie
maanden ten gevolge van het niet naleven van de voorwaarden voor de verleende ontheffing, voor het
merendeel van de horeca ondernemers behoorlijk rigoureus is.

gelet op Hoofdstuk 4, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.29 van de Algemene
plaatselijke verordening (APV);

B E S L U I T:
De beleidsregel ‘Verruiming openingstijden horecabedrijven 2013’ als volgt te wijzigen:

De gehele tekst onder artikel 4 wordt ingetrokken en vervangen door:
Artikel 4. Handhavingsmaatregelen / sancties
1. Overtreding van een (bepaling van een) conform artikel 3.1 of 3.2 verleende ontheffing van het
sluitingsuur voor horecabedrijven leidt bij de eerste overtreding tot intrekking van desbetreffende
ontheffing voor een periode van drie maanden.

2. In afwijking van artikel 4 lid 1 wordt, indien gedurende een periode van drie jaar voorafgaand
aan de overtreding niet eerder de sluitingstijden zijn overtreden, een schriftelijke
waarschuwing gegeven.
3. De duur van de intrekking van de ontheffing zoals bepaald in artikel 4 lid 1 wordt verdubbeld
indien binnen 12 maanden na een voorgaande intrekking opnieuw de sluitingstijden worden
overtreden.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 10 oktober 2013 voorafgaand door publicatie.

Valkenswaard 18 september 2013,
de burgemeester van Valkenswaard,

drs. A.B.A.M. Ederveen

