Raadsvoorstel

Agendapunt commissie:
steller

telefoonnummer

email

Loes Peters

3417

Loes.Peters@valkenswaard.nl

agendapunt

kenmerk

datum raadsvergadering

portefeuillehouder

Egbert Buiter
onderwerp

Verordening Paracommercie
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Op verzoek van de raad zijn in het kader van de horecavisie de schenktijden van
paracommerciële rechtspersonen opnieuw onder de loep genomen. De voorliggende
verordening is hiervan het resultaat.
B.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de Verordening Paracommercie
2. Aanpassen APV door verwijdering van artikelen 2.34a en 2.34b.
3. Aanpassen APV door verwijdering van artikel 2.29 / lid 4
C.

Inleiding

Op 1 januari 2013 is de Drank – en Horecawetgeving veranderd. Gemeenten hebben
diverse bevoegdheden gekregen die voorheen bij het Rijk lagen. Een van de verplichtingen
voor de gemeente was het vaststellen van regels omtrent alcoholhoudende
drankverstrekking door paracommerciële rechtspersonen voor 1 januari 2014.
Wij hebben reeds aan deze verplichting gedaan door medio 2013 de artikelen 2.34a en
2.34b in de APV op te nemen.
Op verzoek van de raad zijn deze regels in het kader van de Horecavisie in 2013 opnieuw
onder de loep genomen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de horeca en
paracommercie. Daarbij hebben wij intern gekeken in welke mate wij kunnen bijdragen aan
de doelstellingen van de Drank – en horecawetgeving.
Met de nieuwe Drank – en Horecawetgeving wil het kabinet het volgende bereiken:
- Alcoholgebruik onder jongeren terugdringen
- Alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken
- Bijdragen aan de vermindering van administratieve lasten
Specifiek voor het onderdeel paracommercie geldt tevens:
- Het tegengaan van oneerlijke concurrentie.

De Verordening Paracommercie die ter besluitvorming voorligt is hiervan het resultaat.
Met het vaststellen van deze verordening vervallen de artikelen 2.29 /lid 4, 2.34a en 2.34b uit
de APV.
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D.

Wat willen we bereiken?

Heldere en duidelijke regels voor paracommerciële rechtspersonen omtrent het verstrekken
van alcoholhoudende dranken die;




Bijdragen aan het door het Rijk vastgestelde doelen
Bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van preventie en
handhaving
Paracommerciële rechtspersonen voldoende ruimte geven om aan hun statutaire
doelstelling te voldoen

Naast bovenstaande directe doelstellingen van de verordening Paracommercie, willen wij
tevens bereiken dat de samenwerking tussen paracommercie, horeca en gemeente verbeterd
en versterkt wordt. Dit is ook aangegeven tijdens de gesprekken voorafgaand aan deze
verordening door de paracommercie en door de horeca. Destijds is er gesproken over het
opstellen van een convenant.
Gemeente Valkenswaard zal na vaststelling van de verordening de gesprekken initiëren om
een vervolg te geven aan het opstellen van een convenant.

E.

Wat gaan we er voor doen?

1. Vaststellen van de Verordening Paracommercie
Ter verduidelijking staat hieronder de wijziging t.o.v. de beleidsregels zoals gesteld in de APV
(2.34a en 2.34b) vermeld. Tevens wordt beargumenteerd waarom gekozen is voor deze
wijziging.
1) Er wordt gewerkt met bloktijden i.p.v. schenktijden gekoppeld aan duur activiteit.
- In de APV worden schenktijden van de paracommerciële inrichtingen gekoppeld aan de duur
van activiteiten. “paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende
drank gedurende de periode beginnende met een uur voor aanvang en eindigende met een uur
na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de
desbetreffende paracommerciële rechtspersoon’ (artikel 2.34a).
In de verordening leggen wij vast dat er gewerkt wordt met vaste schenktijden (bloktijden).
Er mag enkel worden geschonken tijdens 12:00 uur en 0:00 uur. Er dienen wel activiteiten
plaats te vinden die passend zijn aan de statutaire doelstelling van de paracommerciële
rechtspersoon.
Er is gekozen om te werken met vaste schenktijden, omdat de koppeling aan de duur van de
activiteit heel moeilijk te handhaven is, en voor onduidelijkheid zorgt.
De bloktijden zijn ruim wanneer men deze vergelijkt met de modelverordening van het STAP
(Nederlands instituut voor alcoholbeleid) en met de modelverordening van de BEM (Bureau
Eerlijke mededinging).
Desondanks is ervoor gekozen deze ruimte te bieden aan de paracommerciële rechtspersonen
van Valkenswaard omdat dit passend is bij de lokale situatie. Daar staat dan echter wel de
beperking tegenover dat er slechts 2 maal per jaar een ontheffing op deze tijden kan worden
gegeven.
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Wij hebben alle paracommerciële rechtspersonen en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling
Valkenswaard, gevraagd of zij akkoord zijn met de opgestelde verordening. Tevens zijn naar
aanleiding van de zienswijzen nog enkele aanvullende gesprekken gevoerd met
paracommerciële rechtspersonen. De zienswijzen en onze reacties zijn toegevoegd aan het
voorstel.
De zienswijzen hebben ertoe geleid dat het concept verordening is aangepast op de volgende
punten:
- In de concept verordening zoals deze gestuurd is naar de paracommerciële rechtspersonen is
per abuis het artikel toegevoegd over de koppeling van schenktijden aan de duur van de
activiteit. Dit artikel is verwijderd.
- In de concept verordening werd gesteld dat een ontheffing (voor afwijken van de
schenktijden) 3 maanden voorafgaand aan de activiteit moest worden aangevraagd. Dit is niet
werkbaar voor verenigingen indien het bijvoorbeeld een kampioenschap betreft. Dit is
vervangen door:
Ontheffingsmogelijkheden:
a. twee maal per kalenderjaar mag een paracommerciële instelling afwijken van de
schenktijden zoals bedoeld in artikel 3 tijdens een activiteit die past bij de statutaire
hoofddoelstelling en een aaneengesloten tijdsduur kent van maximaal 6 dagen;
b. indien de ontheffing maximaal 1 dag betreft, kan worden volstaan met een melding. Deze
melding dient ten laatste gedaan te worden op de dag waarop de activiteit plaatsvindt.
c. indien de ontheffing meer dan 1 dag betreft, dient een ontheffing minimaal 8 weken
voorafgaand te worden aangevraagd met een deugdelijke motivering.

Artikel 2.29 / lid 4 uit de APV stelt: Onverminderd het bepaalde in lid 1, is het de houder van
een horecabedrijf behorende bij of op of in een sportaccommodatie, verboden deze voor
bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven,
gedurende de tijd gelegen tussen een uur voor en vanaf een uur na het gebruik
overeenkomstig de bestemming van de sportaccommodatie.
In dit artikel wordt, net als in artikel 2.34a de koppeling met duur van de activiteit, gelegd.
Gezien de koppeling schenktijden en duur activiteit wordt losgelaten, is het verwijderen van
artikel 2.29/lid 4 noodzakelijk.
De sluitingstijden van alle horeca inrichtingen (reguliere horeca en para commerciële
inrichtingen) zijn met het verwijdering van artikel 2.29/ lid 4 allemaal gelijk. De schenktijden
zijn daarentegen verschillend.

F.

Financiën

n.v.t.
G.

Vervolgstappen

1. Initiëren van vervolgafspraak om de samenwerking tussen horeca en paracommercie te
versterken en verbeteren.
2. Alle paracommerciële rechtspersonen informeren over de verordening.
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H.

Communicatie

1. Alle paracommerciële rechtspersonen informeren over de verordening

I.

Bijlage(n)

1. Overzicht paracommerciële rechtspersonen
2. Ingediende zienswijzen

J.

Ter inzage liggende stukken

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders … , nummer ….;
Gelet op artikel 147 Gemeentewet / artikel 4 Drank – en Horecawet
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. ………
BESLUIT
Vast te stellen de Verordening Paracommercie:
Artikel 1. Begripsbepalingen
a. Bijeenkomsten van persoonlijke aard
Bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij meestal alcoholhoudende drank
wordt genuttigd, die geen direct verband houden met de doelstelling van de paracommerciële
rechtspersonen, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen,
bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke.
b. Drank- en Horecawet
Drank- en Horecawet zoals gewijzigd op 1 juli 2012 met het oog op de terugdringing van het
alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring
van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten.
c. Horecabedrijf
De activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken
van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.
d. Paracommerciële rechtspersoon
Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen
beheer van een horecabedrijf.
e. Sterk alcoholhoudende drank
De drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer
volumenprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn (artikel 1 Drank- en
Horecawet).
f. Zwak alcoholhoudende drank
Alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterk alcoholhoudende drank
g. Vergunning
De vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.
Artikel 2. Voorschriften en beperkingen
Om oneerlijke mededinging te voorkomen gelden ten aanzien van paracommerciële
rechtspersonen onderstaande voorschriften en beperkingen:
1. Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te
verstrekken
a. tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, of
b. tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen of rechtspersonen die niet of niet
rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn
betrokken.
2. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank voor,
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tijdens en na activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling van de desbetreffende
paracommerciële rechtspersoon.
3. Het is uitsluitend toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken op:
Maandag tot en met zondag tussen 12:00 uur en 0:00 uur.
4. De vergunning geldt slechts voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank.
5. Ontheffingsmogelijkheden:
a. twee maal per kalenderjaar mag een paracommerciële instelling afwijken van de
schenktijden zoals bedoeld in lid 3 tijdens een activiteit die past bij de statutaire
hoofddoelstelling en een aaneengesloten tijdsduur kent van maximaal 6 dagen;
b. indien de ontheffing maximaal 1 dag betreft, kan worden volstaan met een melding. Deze
melding dient ten laatste gedaan te worden op de dag waarop de activiteit plaatsvindt.
c. indien de ontheffing meer dan 1 dag betreft, dient een ontheffing minimaal 8 weken
voorafgaand te worden aangevraagd met een deugdelijke motivering.
Artikel 3
De artikelen 2.29 / lid 4 ,2.34A en 2.34B van de APV 2013 worden ingetrokken.
Artikel 4.
Deze verordening treedt in werking op 1 september 2015

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. ……..

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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