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Onderwerp  : Vaststelling Drank- en Horecaverordening voor paracommerciële en commerciële 
horeca 
 
 
Voorgestelde beslissing:  

1. De Drank- en Horecaverordening ter vaststelling voorleggen aan de raad. 
2. De toelichting op de Drank- en Horecaverordening ter vastlegging voorleggen aan de gemeenteraad.  
 

 
Aanleiding 
 
De Drank- en Horecawet is op 1 januari 2013 gewijzigd en de gemeente is verplicht om vóór 1 januari 2014 
een aantal wijzigingen in een verordening op te nemen. In de regionale ambtelijke werkgroep is diverse 
keren overleg gevoerd. Dit heeft geleid tot een regionale modelverordening die ook in de lokale driehoek is 

besproken. De voorgestelde verordening is grotendeels in lijn met de regionale modelverordening. De 
gemeente vindt het belangrijk om in een vroeg stadium betrokkenen bij de besluitvorming te betrekken. In 
dat kader is op 18 en 19 juni 2013 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor de paracommerciële en 
de commerciële horeca. Tijdens deze bijeenkomsten is allereerst kort uitgelegd welke veranderingen de 
gewijzigde Drank- en Horecawet met zich meebrengt. Vervolgens werd een open brainstormsessie 
gehouden waarbij aan de hand van een aantal stellingen en casussen diverse onderwerpen werden 
besproken. De commerciële en paracommerciële horeca hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven ook hun 
eigen verantwoordelijkheid te willen nemen waar het gaat om bijvoorbeeld alcoholmatiging onder jongeren.  
Op basis van deze bijeenkomsten, de regionale afstemming en intern overleg met alle betrokken 
ambtenaren is een verordening opgesteld. De bepalingen in de verordening zien onder andere op de 
toegestane schenktijden voor paracommerciële rechtspersonen, de verantwoordelijkheid van de besturen 
van paracommerciële rechtspersonen en het verbod van prijsacties in de horeca. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

 

• Met deze beslissing wordt een aantal maatschappelijke effecten bereikt; het bevorderen van 
alcoholmatiging onder jongeren en het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen de 
commerciële en paracommerciële horeca.  

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Het voorstel geeft invulling aan de gewenste beweging 

De gemeente hecht veel waarde aan inspraak vanuit de samenleving. De bijeenkomsten met de 
commerciële en paracommerciële horeca zijn van grote invloed geweest op de inhoud van de 
verordening. De verordening biedt bovendien voldoende ruimte voor eigen initiatieven. 

 
1.2 Het voorstel draagt bij aan het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten 

De verordening draagt bij aan het bevorderen van alcoholmatiging onder jongeren en het 
voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen de commerciële en paracommerciële horeca. 
Tevens hebben betrokkenen aangegeven hun eigen verantwoordelijkheid te willen nemen bij het 
bereiken van deze maatschappelijke effecten. 

 
1.3 Het voorstel is grotendeels in lijn met de regionale modelverordening 

Binnen de regionale ambtelijke werkgroep hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden. Dit 
heeft geleid tot een regionale modelverordening. De voorgestelde verordening is grotendeels in lijn 
met de regionale modelverordening. Ook is de verordening besproken in de lokale driehoek.  

 
1.4 Het voorstel is op grond van een evenwichtige belangenafweging tot stand gekomen 

De verordening is tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging van de belangen van de 
paracommerciële en commerciële horeca. Het uitgangspunt bij de opgestelde regelgeving is dat er 
geen onnodige beperkingen aan de paracommerciële instellingen moeten worden opgelegd.  



 
1.5 Het voorstel geeft uitvoering aan een landelijke verplichting 

In de gewijzigde Drank- en Horecawet is een aantal verplichtingen voor gemeentes opgenomen. 
Eén van die verplichtingen is om vóór 1 januari 2014 op gemeentelijk niveau een verordening vast 
te stellen inzake paracommerciële horeca. 

 
Uitvoering 
 
Planning 

• Na vaststelling door de gemeenteraad treedt de verordening op de dag na bekendmaking in 
werking. 

 
Personeel 

• De handhaver van onze gemeente zal in de praktijk uitvoering geven aan de handhaving van deze 
verordening. De naleving van de regels wordt in een handhavingsarrangement vastgelegd. Het 
streven is om regionaal een uniform handhavingsarrangement vast te stellen.  

 
Communicatie/participatie 

• Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de verordening gepubliceerd in de Gelderse Post 
waarna het besluit de dag na bekendmaking in werking treedt. Daarnaast stellen wij de commerciële 
en paracommerciële horeca met een informatiebrief op de hoogte van de gewijzigde regelgeving.  

 
Bijlagen: 

- Drank- en Horecaverordening gemeente Oude IJsselstreek; 
- Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Oude IJsselstreek. 

 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


