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A.

Samenvatting

In verband met de preventieve aanpak van ondermijning is het wenselijk om voor de
zogenaamde “droge horeca” (waar geen alcohol wordt geschonken) de verplichte
aanwezigheid van een leidinggevende in het bedrijf te regelen. Hiervoor is een wijziging van
de APV noodzakelijk. Als gevolg van die wijziging moeten alle ondernemers een nieuwe
vergunning aanvragen. Voorgesteld wordt om hiervoor eenmalig geen leges in rekening te
brengen.
B.

Voorgesteld besluit

1. De Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard 2017 te wijzigen conform
bijgevoegd raadsbesluit (bepalingen inzake exploitatievergunning "droge horeca”);
2. In te stemmen met het, in afwijking van de Legesverordening, eenmalig niet in
rekening brengen van de leges voor het aanvragen van nieuwe exploitatievergunningen
droge horeca.
C.

Inleiding

In verband met de preventieve aanpak van ondermijning is het wenselijk om voor de
zogenaamde “droge horeca” (waar geen alcohol wordt geschonken) de verplichte
aanwezigheid van een leidinggevende in het bedrijf te regelen.
Bij recente controles van een alcoholvrij horecabedrijf is geconstateerd dat de op de
vergunning vermelde exploitant/vergunninghouder niet aanwezig was in de zaak.
D.

Wat willen we bereiken?

1.
2.
E.

We willen voorkomen dat een vergunning wordt aangevraagd door een ondernemer
maar ondertussen de zaak wordt geëxploiteerd door een ander.
Tegelijkertijd willen we de nadelige gevolgen voor de bestaande vergunninghouders zo
veel mogelijk beperken.

Wat gaan we er voor doen?

1.

Door te regelen dat een zaak alleen geopend mag zijn als de ondernemer of een
andere op de vergunning vermelde (en door gemeente gescreende) leidinggevende,
wordt voorkomen dat een vergunning wordt aangevraagd door een ondernemer maar
ondertussen de zaak wordt geëxploiteerd door een ander. Voorgesteld wordt om die
aanwezigheidsplicht in de APV te regelen.
Eenzelfde aanwezigheidsplicht geldt voor de alcoholverstrekkende horeca op grond
van de Drank- en Horecawet.
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2.

Omdat op dit moment alle vergunningen zijn verstrekt aan de ondernemer en daarop
geen aanvullende leidinggevenden zijn vermeld, zullen bijna alle ondernemers een
nieuwe vergunning willen/moeten aanvragen met daarop meerdere leidinggevenden
vermeld. Deze vergunningen kunnen niet ambtshalve worden verleend omdat niet
bekend is wie de aanvullende leidinggevenden zijn/worden.
De ondernemers zullen daarom een nieuwe vergunning moeten aanvragen, tenzij zij
gedurende de gehele openingstijden zelf aanwezig zijn. Voor het in behandeling
nemen van dergelijke aanvragen moeten normaliter leges worden betaald. Om de
ondernemers zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de wijziging, wordt
voorgesteld om de vergunning eenmaal te wijzigen zonder leges in rekening te
brengen. Omdat de legesverordening niet voorziet in een vrijstelling, wordt de raad
daarvoor om toestemming gevraagd.

F.

Betrokken partijen

Niet van toepassing.
G.

Beheer en onderhoud

Niet van toepassing.
H.

Financiën

Het verlenen van de vergunningen vindt plaats binnen bestaande formatie.
Door de leges eenmalig kwijt te schelden, wordt zo’n € 13.625 aan leges misgelopen. Dat
bedrag is gebaseerd op 25 aanvragen maal € 545 leges per aanvraag.
Verder geen financiële gevolgen.
I.

Vervolgstappen

Na besluitvorming door de gemeenteraad worden alle ondernemers in de gelegenheid
gesteld om binnen drie maanden na het besluit kostenloos een nieuwe vergunning aan te
vragen. Zij worden hierover schriftelijk geïnformeerd.
J.

Communicatie

Zie vervolgstappen
K.

Bijlage(n)

Geen.
L.

Ter inzage liggende stukken

1. APV 2017, wijziging 2019;
2. APV 2017, gewijzigde artikelen met wijzigingen bijhouden.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 19 november 2019
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De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 november
2019, nummer 1126485 / 1126492;
Gelet op artikel 125 Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 4 december 2019;

BESLUIT
1. De Algemene plaatselijke verordening Valkenswaard 2017 als volgt te wijzigen:
A.

In artikel 2:27 wordt na sub b, sub c toegevoegd, welke als volgt komt te
luiden:

“c. leidinggevende:
I. de natuurlijke persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun
gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico de openbare inrichting
wordt geëxploiteerd;
II. de natuurlijke persoon, die algemene leiding geeft aan een
onderneming, waarin de openbare inrichting wordt geëxploiteerd in een
of meer inrichtingen;
III. de natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft aan de
exploitatie van zodanig bedrijf in een inrichting.”
B.

In artikel 2:28, lid 1 wordt de tekst
“waar enkel alcoholvrije dranken worden geschonken en / of spijzen voor
consumptie worden bereid of verstrekt”
gewijzigd in:
“waar enkel alcoholvrije dranken worden geschonken en / of rookwaren of
spijzen voor consumptie worden bereid of verstrekt”

C.

Artikel 2:28, lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:

“3. Onverminderd artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als:
a. een leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is zoals
bedoeld in artikel 8 van de Drank- en Horecawet;
b. een leidinggevende(n) de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt;
c. redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke situatie niet
met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;
d. in het geval en onder de voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 3 van de
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.”
D. Na artikel 2:28 wordt een nieuw artikel 2:28a toegevoegd, welke komt te
luiden:
“Artikel 2:28a Verplichtingen van een leidinggevende
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1.

2.

E.

Het is verboden een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 voor
het publiek geopend te hebben als er geen leidinggevende, die als
zodanig op de exploitatievergunning staat vermeld, in de inrichting
aanwezig is.
De in de inrichting aanwezige leidinggevende(n) is/zijn eraan
gehouden datgene te doen of na te laten wat redelijkerwijs gevergd kan
worden om overmatige hinder naar de woonomgeving en verstoring
van de openbare orde als gevolg van de exploitatie van de inrichting te
voorkomen dan wel in voldoende mate te beperken.”

Het voormalig artikel 2:28a wordt artikel 2:28b.

2. In te stemmen met het in afwijking van de legesverordening, eenmalig geen
leges in rekening brengen aan alle ondernemers die als gevolg van de wijziging
een nieuwe exploitatievergunning aanvragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 december
2019
Kenmerk: 1126485/1126508
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

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