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 2013 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 15-10-2013 

Onderwerp:  Wijziging APV tbv regulering 

paracommercie 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2013 vaststellen 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op grond van artikel 4 van de  Drank en horecawet moeten bij gemeentelijke verordening 

regels worden gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Aan deze regels hebben 

paracommerciële rechtspersonen zich  te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende 

drank.  

In de verordening bepaalt de gemeenteraad onder meer op welke dagen en tijdstippen het 

mogelijk is alcohol te verstrekken. 

Daarbij is het mogelijk om onderscheid te maken naar de aard van de paracommerciële 

rechtspersoon. Voor bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen de regels 

anders zijn dan voor studentenverenigingen of club- en buurthuizen.  

In de voorgestelde verordeningsbepalingen wordt  het  volgende  geregeld:  

- de tijdvakken waarin alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. ( art 4 lid 3a DHW ) 

- welke bijeenkomsten van persoonlijke aard (bruiloften, partijen, e.d.) gehouden mogen 

worden ( art. 4 lid 3b DHW ) 

- welke bijeenkomsten die gehouden worden voor personen die niet of niet rechtstreeks bij 

de rechtspersoon betrokken zijn. ( art 4 lid 3c DHW ) 

- de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de regels uit artikel 4 DHW  4 lid 4 

 

Deze regels worden als de nieuwe Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als 

bedoeld in de Drank- en Horecawet, opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening  

Leiderdorp 2013.  

 

Niet het college van burgemeester en wethouders, maar de burgemeester wordt – in 
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medebewind – het bevoegd gezag voor vergunningverlening én toezicht op de 

naleving van de DHW in de gemeente. De burgemeester is al verantwoordelijk voor 

de taken ten aanzien van de openbare orde en krijgt hiervoor extra instrumenten. 

 

Decentralisatie toezicht op de naleving (DHW, art. 41 en 44) 

De nieuwe DHW maakt de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en handhaving van 

de DHW. Deze taak komt naast de bevoegdheid voor het verlenen van DHW-vergunningen die 

al bij de gemeente ligt. (geregeld  in Hfdst 8 van de  APV Leiderdorp 2013)  

 

Op grond van art. 1 van de DHW richt een paracommerciële rechtspersoon zich (ook) op de 

exploitatie in eigen beheer van horecabedrijf. Het uitoefenen van een horecabedrijf is op grond 

van art. 3 van de DHW vergunningplichtig. Deze vergunningplicht is uitgewerkt in hoofdstuk 8 

van de APV Leiderdorp 2013. Het vergunningenbestand wordt geactualiseerd en aangepast 

aan de nieuwe DHW. 

 

Hiermee is de gemeente verantwoordelijk voor het gehele proces van vergunningverlening en 

het toezicht op de naleving van de DHW.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Zoals aangegeven vormt de DHW de basis voor dit voorliggende besluit. Het 

vaststellen van een verordening gericht op de paracommercie is een onderdeel van deze 

wet, zoals gezegd gericht op het tegengaan van oneerlijke concurrentie. 

De DHW zelf heeft primair andere doelen: 

- Alcoholgebruik onder jongeren terugdringen; 

- Alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken; 

- Bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten. 

Voor de gemeente geldt dat deze wet ondersteuning geeft aan bestaande taken: 

alcoholpreventie en vergunningverlening ten aanzien van de drank en horeca. Daarnaast 

zijn er taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bijgekomen, gericht op het toezicht 

en de naleving van de DHW. Met de implementatie van de DHW is het zaak dat er goede 

afstemming is met de verschillende beleidsterreinen: welzijn en gezondheid, openbare 

orde en veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving, communicatie en 

juridische zaken. Het vaststellen van de verordening en uiteindelijk het toezicht en de 

handhaving, zijn complementair aan ons gezondheidsbeleid. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

 Voor wat betreft de DHW, deze heeft gevolgen voor meerdere beleidsterreinen. Als 

we ons richten op de verordening paracommercie, oftewel de aanpassing van de APV die 

voorligt, deze heeft vooral betrekking op het terrein van toezicht en handhaving. Uiteraard 

is er ook een relatie met beleidsterreinen als sport en recreatie en ook gezondheid en 

welzijn. Waar (sport-)verenigingen steeds meer zelfstandig en professioneel geacht 

worden te opereren, is het wel zaak dat er mogelijkheden zijn dit te realiseren. 

1.d  Wat verandert er in de APV? 

Met betrekking tot verordeningen is afgesproken dat de VNG-modelverordening als bijlage 

wordt bijgevoegd en wordt aangegeven op welke punten de gewijzigde APV afwijkt van het 

VNG-model en op welke punten er verschillen zijn met de huidige APV. 

Dit voorstel betreft een wijziging in de vorm van een toevoeging: er wordt een afdeling (8A) 

toegevoegd. De huidige APV kent geen afdeling 8A. Bij voorgestelde wijziging is gebruik 

gemaakt van een modelverordening van de VNG. 

1.e  Geen onnodige beperkingen 

Bij het opstellen van de nieuwe bepalingen in de verordening, is als uitgangspunt genomen 

dat er geen onnodige beperkingen aan de paracommerciële instellingen moeten worden 

opgelegd. Een eerste concept is in een eerder stadium (11 september 2013) onderwerp 

van discussie geweest bij een informatie-avond waarbij paracommerciële instellingen zijn 

uitgenodigd om op dit eerdere concept te reageren. Dit is gebeurd, waarna dit eerste 

concept is aangepast. De verschillen tussen voorgelegd eerste concept en het concept dat 

nu voorligt zijn hieronder in een tabel weergegeven. 

 

onderwerp Regulering APV in eerste concept Nu voorgestelde APV regulering 

begripsbepaling Geen bepaling begrippen: 
- eigenlijke- en oneigenlijke  
instellingsactiviteiten; 
- bijeenkomst van persoonlijke 
aard. 

Begrippen gedefinieerd: 
- eigenlijke- en oneigenlijke  
instellingsactiviteiten; 
- bijeenkomst van persoonlijke 
aard. 
 

schenktijden bij 
eigenlijke 
activiteiten 

Maandag t/m donderdag: 16 - 23u. 
Vrijdag en zaterdag: 11 - 24u. 
Zondag: 11 - 23u. 
Voor elke categorie gelden 
dezelfde schenktijden. 

Maandag t/m zondag: 13 - 01.30u. 
Bij de categorie ‘studenten- en 
studentensportverenigingen’ geldt 
bij eigenlijke activiteiten een 
aangepaste schenktijd: 13 – 06 u. 

schenktijden bij 
oneigenlijke 
activiteiten 

Vanaf één uur voor aanvang tot 
uiterlijk één uur na afloop van de 
gemelde bijeenkomst. 

Maandag t/m zondag: 10 - 01.30u. 

melden Een paracommerciële Een paracommerciële 
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rechtspersoon doet uiterlijk drie 
weken voor aanvang melding van 
een bijeenkomst (bij zowel 
eigenlijke als oneigenlijke 
activiteiten). 
 

rechtspersoon doet uiterlijk drie 
weken voor aanvang melding van 
een bijeenkomst met oneigenlijke 
activiteiten. 

Categoriën: 
Er worden 
m.b.t. de 
paracommercie 
5 categorieën 
onderscheiden 

Een categorie is genoemd: 
‘sportieve instellingen – incl. 
studentensportverenigingen’, 
waarvoor dezelfde tijden gelden als 
voor de overige paracommerciële 
rechtspersonen. 

Er is onderscheid tussen 
‘sportieve instellingen’ en 
‘studenten- en 
studentensportverenigingen’. 
(Schenktijden bij laatstgenoemden 
is bij eigenlijke activiteiten 
verlengd: 13 – 06 u.) 

 

 
 

 

 

2 Beoogd effect 

Het effect wat we willen bereiken met de verordening op de paracommercie is het 

tegengaan van oneerlijke concurrentie van paracommerciële instellingen, ten opzichte van 

de reguliere horeca. Met vaststelling van de regeling voldoen we aan de verplichting, 

geformuleerd in de DHW. Enerzijds biedt de regeling bescherming aan reguliere 

horecaondernemingen, anderzijds is de regulering dusdanig ruim geformuleerd dat 

paracommerciële instellingen de mogelijkheid wordt geboden op een goede manier hun 

maatschappelijke functie te vervullen. 

 

 

3 Argumenten 

3.a Wettelijke plicht 

Het vaststellen van een regeling met betrekking tot de paracommercie wordt wettelijk 

voorgeschreven in de DHW, welke gemeenten gebiedt in elk geval de volgende zaken te 

regelen: 

- de tijdvakken waarin alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. 

(art 4 lid 3a DHW) 

- welke bijeenkomsten van persoonlijke aard (bruiloften, partijen, e.d.) gehouden mogen 

worden. (art. 4 lid 3b DHW) 

- welke bijeenkomsten die gehouden worden voor personen die niet of niet rechtstreeks bij 

de rechtspersoon betrokken zijn. (art 4 lid 3c DHW) 
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- de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de regels uit artikel 4 DHW 4 lid 4. 

Over bovenstaande zaken is de gemeente verplicht regels te stellen. De keuzes kunnen 

lokaal worden ingevuld. Daarnaast beschikt de raad over de mogelijkheid om aanvullende 

regels te stellen. Met het opstellen van aanvullende regels wordt vooralsnog terughoudend 

omgegaan. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de gemeenten binnen het district 

Leiden, met daarin Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp, om waar mogelijk tot 

eenduidigheid te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de lokale (keuze-

)verschillen. 

 

3.b Reguleren paracommercie 

Het achterliggende doel van het reguleren van de paracommercie, is oneerlijke 

concurrentie van paracommerciële rechtspersonen, ten opzichte van de reguliere horeca, 

tegen te gaan. Uitgangspunt is wel dat er zo weinig mogelijk onnodige beperkingen worden 

opgelegd aan paracommerciële instellingen. Overigens komt dat overeen met het 

standpunt van de regering, die er vanuit gaat dat de gemeenten de belangrijke 

maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële instellingen in acht zullen 

nemen en geen onnodige beperkingen zullen opleggen. Dit betekent geen beperkingen 

daar waar de mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde 

verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. (Memorie van Toelichting – 

Kamerstukken II 2008/09, 32 022, nr. 3 blz. 10). 

 

De afgelopen jaren is er aan paracommerciële instellingen weinig tot geen beperkingen 

opgelegd ten aanzien van het gebruik van club- en verenigingsgebouwen en schenktijden. 

Dit heeft de afgelopen periode niet geleid tot klachten of grote bezwaren van de kant van 

de reguliere horeca. Met voorliggende regulering is geprobeerd een evenwicht te vinden 

tussen enerzijds bescherming van de reguliere horeca tegen oneerlijke concurrentie en 

anderzijds paracommerciële instellingenvoldoende ruimte geven om hun belangrijke 

functie te vervullen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Met het reguleren van schenktijden, bijeenkomsten en het controleren hierop, evenals op 

leeftijdsgrenzen, betekent niet dat gestelde doelen direct zijn bereikt. Ondanks dat er 

straks wordt ingezet op toezicht en handhaving, ligt een groot gedeelte van de 

verantwoordelijkheid bij instellingen zelf. 
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5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Eerder zijn op de website van de gemeente stukjes verschenen en verwijzingen om 

geïnteresseerden te informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van de DHW. 

In de voorbereiding bij de totstandbrenging van voorliggende paracommerciële 

verordening is er een bijeenkomst geweest waarbij paracommerciële instellingen zijn zoals 

gezegd (1.e) uitgenodigd om te reageren op een conceptverordening. Ook in GAH en op 

de website is deze conceptverordening gepubliceerd. Paracommerciële en vervolgens ook 

horecaondernemingen zijn in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Ingekomen 

reacties zijn als bijlage aan de stukken toegevoegd. 

In beginsel zal ook in de eerste contacten met betrokken instellingen waar nodig veel 

aandacht zijn voor het informeren van betrokkenen. 

 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De regulering van de paracommercie maakt onderdeel uit van de implementatie van de 

DHW, inclusief educatie, voorlichting, toezicht en handhaving. 

Hiervoor is structureel geld opgenomen in de meerjarenbegroting. 

 

 

8 Evaluatie 

Zoals gezegd is regulering van de paracommercie onderdeel van de implementatie van de 

DHW en het alcoholmatigingsbeleid. De evaluatie van deze regulering zal ook in dit licht 

worden bezien. Indien zich eerder ontwikkelingen voordoen of zaken duidelijk worden die 

nopen tot aanpassing van de APV, is dit uiteraard mogelijk. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen: 1A). voorgelegde conceptverordening (1B); reacties op conceptverordening 
   2). VNG-brief 
 


