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Inleiding
Op 3 september 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met het concept Keuzedocument Nieuwe Dranken Horecawet.
Inspraakprocedure
Met ingang van 10 september tot en met 7 oktober 2013 heeft het concept Keuzedocument Nieuwe Drank- en Horecawet vier weken ter inzage
gelegen. Dit is in het digitale Gemeenteblad en op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Ook zijn de ondernemers per brief hierover
geïnformeerd. Het beleid heeft in het gemeentehuis ter inzage gelegen en is ook via de website b eschikbaar gesteld. Tijdens de genoemde vier
weken, kon een ieder een zienswijze indienen over het concept -beleid. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door één persoon.

2

1. Eetcafé Marktzicht

Ingekomen reactie

Gemeentelijk commentaar

Aanpassingen beleid

Algemeen: De paracommercie wordt teveel
ontzien.

De regels in de verordening met betrekking tot de
paracommerciële horecabedrijven dienen ter voorkoming
van oneerlijke mededinging. Het is van belang dat er
alleen regels worden gesteld als er in de lokale situatie
inderdaad sprake is van oneerlijke mededinging. Het is
niet mogelijk om beperkingen op te leggen die i edere
mededinging met de reguliere horeca tegengaan. Het
college is van mening dat er met de verordening recht
wordt gedaan aan het voorkomen van oneerlijke
mededinging omdat persoonlijke bijeenkomsten bij de
paracommerciële horeca niet zijn toegestaan en er een
beperking is opgenomen ten opzichte van de huidige
regels voor schenktijden.

Geen

Stemt in met keuze 1 t/m 3
Keuze 4/5: er hoeft geen onderscheid in
paracommerciële horeca te worden
gemaakt.

Op dit moment worden er voor de paracommerciële
horeca geen schenktijden voorgeschreven. Regionaal is
afgestemd welke schenktijden te hanteren. Deze
schenktijden zijn over het algemeen gebruikelijk binnen
de regio. De schenktijden zijn te beperkend voor een
deel van de paracommerciële horeca, de wijk- en
buurtcentra. Voor die categorie zijn daarom afwijkende
schenktijden opgenomen.
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Keuze 6:niet mee eens, er moeten openings/sluitingstijden worden vastgesteld. Als er
niets te doen is dan horen de kantines niet
open te gaan.

De sluitingstijden zijn op 25 juni 2013 door de raad
vastgesteld in het horecabeleid 2012. Dit is op 1 juli
2013 gepubliceerd en er is geen bezwaar en beroep
mogelijk.

Keuze 7: wel prijsacties bij slijterijen en
supermarkten reguleren.

Het reguleren van prijsacties bij verk ooppunten vraagt
veel inzet op toezicht en handhaving. Ook gezien de
ligging van Langedijk in de regio, nabij grote plaatsen
met veel alcohol verkooppunten, wordt niet gekozen voor
inzet van deze mogelijkheid. De effectiviteit van deze
maatregel hangt af van de gehanteerde prijsstellingen.
Prijsacties met een prijsstelling net boven de toegestane
grens blijven bestaan.

Keuze 8: wel beleid opstellen voor artikel 35
DHW ontheffingen voor paracommerciële
horeca.

Bij de ontheffing artikel 35 DHW gaat het om niet
structurele situaties die zijn verbonden aan een
evenement of bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke
aard. Omdat deze ontheffingen incidenteel zijn wordt het
voldoende geacht om de regels omtrent schenken tijdens
evenementen op te nemen in de voorwaarden bij de
ontheffing. Samen met de voorwaarden bij de
evenementenvergunning zorgt dit voor voldoende
regulering.

Stemt in met keuze 9 t/m 11.

Stichting Veldzorg Oosterdel (Dorpsstraat 86 Broek op
Langedijk) heeft geen horecavergunning. De DHW
verbiedt het verhuren van zalen niet, maar daarbij mag
geen alcohol worden geschonken.

Onlangs zijn er weer feesten gehouden bij
Stichting Veldzorg Oosterdel. Mag dat? Is er
een vergunning/leiding?
Het nieuwe gebouw van de Koogerkerk mag
voor allerlei (horeca-)activiteiten worden
gebruikt. Kan dit zomaar?

De Koogerkerk (Koog 30 Zuid-Scharwoude) heeft geen
horecavergunning. Het bijgebouw heeft een
ondersteunende, faciliterende functie. Het dient op het
moment van bijeenkomsten/festiviteiten vooral als
opslagruimte en ruimte van waaruit eventuele
drankjes/hapjes worden geserveerd. Het is ook mogel ijk
dat een kleine groep gebruik maakt van het bijgebouw .
Het schenken van alcohol is hierbij niet toegestaan.
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