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1. In de commissievergadering is door een aantal fracties aangegeven dat zij twijfelen aan het 
aantal van 12 bijeenkomsten in artikel 2:34d sub 3b. 
 
Vragen: 
 
a. Sluit 12 x aan bij de huidige praktijk? Kortom is 12 x in het licht van de betrokken situaties een 
werkbaar aantal? 
 
b. De VVD vraagt zich af of een aantal huidige praktijkvoorbeelden onder het regime van 
vorenbedoeld artikel vallen. 
Wij denken met name aan: 
- De Sterrentuin, waar gebruikers aan Leiderdorpse verenigingen/andere clubs (denk bijv. aan 
politieke partijen) ruimte verhuren voor bijeenkomsten, vergaderingen en/of borrels. valt die 
verhuur onder dit artikel? 
En maakt het dan nog verschil of de hurende vereniging de drank van de Sterrentuingebruiker 
afneemt, de Sterrentuingebruiker verkoopt per drankje of dat de hurende vereniging zelf voor de 
drank zorgt. 
Nu voor de exploitatie van De Sterrentuin dit soort inkomsten voor de gebruikers van groot 
belang zijn, willen wij zekerheid over deze situaties hebben. 
- deze situaties kunnen zich eveneens voordoen in bijv. de Hoeksteen, Pluspunt en het 
Zijlkwartier. Ook hier de vraag de relatie tussen genoemd artikel en deze instanties. 
- idem tav de diverse activiteiten voor inwoners, raadsleden en/of voor andere groepen in het 
Atrium of het Bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis. 
Hierbij denken wij niet aan besloten of puur interne happenings, maar vooral voor publiek 
toegankelijke activiteiten/happenings. 
 
Reactie:  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat bij sociaal-culturele instellingen meer behoefte is aan  
bijeenkomsten die zijn gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de 
desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken, dan aan bijeenkomsten van persoonlijke aard.      
Om meer bij de huidige praktijk in sociaal-culturele instellingen aan te sluiten  
is een andere verdeling van de 12 + 12,  na melding toegestane oneigenlijke instellings 
activiteiten, te hanteren.   
 
Voor sociaal-culturele instellingen ( buurthuizen, cultuurcentra etc. ) is bijvoorbeeld de verdeling 
0 + 24, of  4 + 20, of 6 + 18 te gebruiken.    
Het vaststellen van het aantal bijeenkomsten en de verdeling over strikt persoonlijke of niet 
instelling  activiteit gebonden, betreft een bevoegdheid van de burgemeester. Daarbij moet  
worden afgewogen of de zittende horeca geen oneerlijke mededinging wordt aangedaan.  
Vanuit de reguliere horeca is geen reactie gekomen op de voorgestelde 12 + 12  verdeling.  
Daaruit is af te leiden dat bij in totaal 24 oneigenlijke instellings activiteiten waarbij alcohol kan 
worden verstrekt niet als oneerlijke mededing wordt  
 



opgevat. Het veranderen van de verdeling, in bijvoorbeeld  0 + 24,  is dan ook goed vanuit de 
bestaande praktijk te motiveren.    
Dat is te realiseren door aan  art. 2:34d  een vierde lid  toe te voegen met de volgende tekst:  
 
4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid beperkt de burgemeester de oneigenlijke      
    instellingsactiviteiten bij Sociaal- culturele instellingen 
    waarbij alcoholhoudende drank kan worden verstrekt, jaarlijks tot 24 bijeenkomsten die zijn   
    gericht op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende  
    rechtspersoon zijn betrokken.   
 
---Het gemeentehuis, de gemeente als openbaar lichaam, of de gemeentelijke bestuursorganen 
zijn geen paracommerciële rechtspersoon in de zin van de Drank en Horecawet ( DHW ). 
Een paracommerciële rechtspersoon richt zich ( ook ) op de exploitatie in eigen beheer van een 
horecabedrijf. Een horecabedrijf houdt in het anders dan om niet alcohol ter plaatse verstrekken.  
De Raad, BenW en de Burgemeester kunnen bij door hen georganiseerde activiteiten die 
verband houden met bestuurlijke en maatschappelijke taken, in het gemeentehuis zelf bepalen of 
en welke alcoholhoudende drank  wordt geschonken, uiteraard om niet, dus zonder daarvoor te 
moeten betalen. 
 
Als in het gemeentehuis door anderen dan de gemeente culturele activiteiten zoals een concert 
of voorstelling worden gehouden, geldt dat het gaat om een incidenteel evenement ( een 
verrichting van vermaak ) volgens de Algemene Plaatselijke Verordening. Naast de APV 
evenementenvergunning  is een ontheffing  van de burgemeester nodig  ogv de DHW om zwak 
alcohol houdende drank te verstrekken.  
Voor evenementen waar men alcoholhoudende drank wil kunnen schenken is in gelijke mate als 
een gewoon horecabedrijf een drank- en horecavergunning nodig. Alleen in het geval het gaat 
om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijk aard is voor een periode van ten hoogste twaalf 
dagen een ontheffing van de burgemeester mogelijk om zonder vergunning 
zwakalcoholhoudende drank te mogen verstrekken. 
 
 
Bijlage reactie Vraag 1 
Definitiebepalingen  uit  de DHW 
– 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; 
– horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet 
verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse; 
 
 
2. In de commissievergadering is door de burgemeester op de vraag of een hardheidsclausule 
opgenomen kon worden geantwoord dat deze al onderdeel uitmaakt van de 
vergunningsprocedure. 
 
Vraag: kan aangegeven worden waar in de APV of elders deze hardheidsclausule is 
opgenomen. graag vindplaats + tekst. 
 
Reactie:  
In de commissie vergadering is er gereageerd met de mededeling dat de burgemeester  
ontheffing  kan verlenen van de vast te stellen  schenktijden bij gemelde oneigenlijke 
instellingsactiviteiten. Dat  kan met toepassing van het bepaalde in  art. 2:34f, lid 2. onder  b.  
De vragensteller doelt kennelijk op een andere  bevoegdheid  van de burgemeester: het  
verruimen van het aantal oneigenlijke  instellingsactiviteiten waarbij geschonken mag worden.  
Verruimen van het aantal oneigenlijke instellingsactiviteiten boven de in artikel 2:34d genoemde  
12 + 12, met een hardheidsclausule verhoudt zich niet zo goed met de bedoelingen van de DHW 
wetgever. 
 



De oneigenlijke  instellingsactiviteiten waarbij geschonken mag worden,  mogen volgens de 
DHW niet tot oneerlijke mededinging leiden.  
De raad is o.g.v. de DHW  bevoegd bij verordening het aantal oneigenlijke instellingsactiviteiten 
te beperken. Wat het toegestane aantal is hangt af of er lokaal ontoelaatbare oneerlijke 
mededinging  ontstaat. Daarbij moeten de belangen van de instellingen met oneigenlijke  
instellings activiteiten en van de reguliere horeca worden afgewogen.  
Door het aantal oneigenlijke  instellingsactiviteiten voor  sociaal-culturele  instellingen op 
bijvoorbeeld  0 + 24 te zetten zijn de door de vragensteller voorziene  problemen bij de sociaal 
culturele instellingen te ondervangen.   
Als een sociaal- culturele instelling bij de burgemeester om meer bijeenkomsten vraagt, dan is  
de burgemeester op grond  van art  3:4 lid 2 van de Algemene  wet  bestuursrecht gehouden na 
te gaan of in deze specifieke situatie, gelet op de betrokken belangen,  een verruiming kan 
worden toegestaan.   
Als blijkt dat in het eerste jaar van gebruik van deze paracommercie bepalingen  een dergelijk 
verzoek met enige  regelmaat is gedaan, en de toegestane verruiming  geen overwegende 
bezwaren van belanghebbenden heeft  opgeroepen, dan is te overwegen, bij de evaluatie  van 
de DHW bevoegdheden en paracommercie bepalingen,  de verordeningsbepaling  aan te  
passen en te verruimen.  
 
Als dat niet afgewacht kan worden dan is aan artikel 2:34d een vijfde lid  toe te voegen waarin de 
burgemeester bevoegd wordt  op aanvraag ontheffing te verlenen van het in lid 3 en lid 4 
genoemde aantal oneigenlijke instellingsactiviteiten.  
Dat is te realiseren door aan art. 2:34d een vijfde lid  toe te voegen met de volgende tekst:  
 
5. De burgemeester is  bevoegd op aanvraag ontheffing te verlenen van het in lid 3 en lid 4  
   genoemde aantal oneigenlijke instellingsactiviteiten.    
 
 
Bijlage reactie Vraag 2  
Artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht  
1.  Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover 
niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking 
voortvloeit.  
2.  De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet 
onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 
 
 
3. In de aangepaste raadsversie van het raadsbesluit staat in artikel II dat: deze 
wijzigingsverordening van de APV in werking treedt ..... 
 
Vraag: deze aanpassing is toch op zichzelf geen verordening. Wordt hier niet bedoeld: 
"De aldus gewijzigde APV treedt in werking op ......". 
 
Reactie:  
 
In de opvattingen over wet- en regelgeving is ook een aanpassing of wijziging van een wet of van 
een verordening een wet of een verordening. Die worden aangeduid  als Wijzigingswet  of  
Wijzigingsverordening of als wet tot wijziging of verordening  tot wijziging . Een verordening  kan 
alleen door een verordening  worden gewijzigd.  
( Aanwijzingen voor de regelgeving , Aanwijzing  223 )  
De artikelen van de wijzigingsverordening voegen  zich in de reeds bestaande en 
bekendgemaakte verordening.   
De VNG hanteert  bij de wijzingen van modelverordeningen ook al vele jaren de voorgestelde 
formulering.  
 
Bijlage reactie Vraag 3 
 Aanwijzingen voor de regelgeving.  Aanwijzing 223 
Wijziging van een regeling geschiedt door een regeling van gelijke orde. 
               ------------------------------------------------------------------------------- 


