De burgemeester van Valkenswaard;
gelet op de gewijzigde beleidsregel ‘Verruiming openingstijden horecabedrijven 2013’;
BESLUIT:
het ‘Horecastappenplan 2013 gemeente Valkenswaard’ als volgt te wijzigen:
De gehele tekst onder paragraaf 5.2 wordt ingetrokken en vervangen door:
5.2 Overtreding sluitingstijden ontheffingenbeleid ex art. 2.29 lid 2 van de APV.
In 2013 is door de burgemeester de beleidsregel (‘verruiming openingstijden horecabedrijven
2013’) vastgesteld inzake het ontheffingenbeleid sluitingstijden op grond van art. 29 lid 2 van
de APV. De ontheffing kan worden verleend mits er geen weigeringsgrond op basis van art.
1.8 van de APV aanwezig is. Bij de beoordeling van de aanvraag ontheffing sluitingstijden
kan door de burgemeester rekening gehouden worden met eerdere overtredingen.
Overtreding van een verleende ontheffing van het sluitingsuur voor horecabedrijven leidt
conform artikel 4 lid 1 van de beleidsregel ‘Verruiming openingstijden horecabedrijven 2013,
bij de eerste overtreding tot intrekking van desbetreffende ontheffing voor een periode van 3
maanden.
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.
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.
Eerste stap
De ontheffing wordt, naar aanleiding van de aangeleverde mutatie, door de burgemeester
ingetrokken
voor de periode van 3 maanden. Dit is echter niet het geval indien gedurende een periode van
drie jaar voorafgaand aan de overtreding niet eerder de sluitingstijden zijn overtreden, als dat
het geval is wordt eerst een schriftelijke waarschuwing gegeven.
Tweede stap
Na ontvangst mutatie binnen 12 maanden na de voorgaande intrekking wordt de ontheffing
door de burgemeester ingetrokken voor een periode van 6 maanden.
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

