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Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 23-11-2011 inzake paracommercialisme 

In de raad van 6 oktober stelde de fractie van Bloeiend Hillegom in het vragenkwartier 

vragen over het schenken van alcoholhoudende drank in door de gemeente 

gesubsidieerde instellingen. Naar aanleiding van de beantwoording, stellen wij 

onderstaande schriftelijke vragen. 

 

In het schrijven dat naar de Hillegomse speeltuinen is gestuurd door de gemeente staat 

letterlijk: Dat het niet is toegestaan het speeltuingebouw aan derden in gebruik te 

geven voor het houden van feesten en partijen.  

De verhuur aan derden voor het houden van feesten en partijen is in strijd met het 

bestemmingsplan.  ... 

Door het wel toestaan van het schenken van alcohol bij andere, ook gesubsidieerde 

clubs, bijvoorbeeld de sportclubs maar ook De Hoeksteen als kerk, ontstaat er 

rechtsongelijkheid. 

In het schrijven aan omwonenden van de speeltuin is gevraagd wanneer er feesten of 

alcoholgebruik wordt waargenomen, dit te melden. Dit voelt bij ons als een soort 

“kliksysteem”.  

 

Voorts willen wij wijzen op de nota Samenspel (speeltuinenbeleid) en dan speciaal artikel 

4.1.1. waarin staat: 

4.1.1. Stimuleren speeltuinverenigingen  

Speeltuinverenigingen vormen een ontmoetingsplek voor kinderen, jeugd, 

jongeren, ouders en buurtbewoners. Daarnaast hebben speeltuinverenigingen een 

functie in het versterken van de cohesie in een buurt en het promoten van 

vrijwilligerswerk.   

 

De algemeen gehanteerde definitie van paracommercialisme luidt: “paracommercialisme 

is een vorm van oneerlijke concurrentie door al dan niet op enigerlei wijze 

gesubsidieerde instellingen, die buiten hun doelstelling om horecadiensten verlenen aan 

het publiek”. Bij dergelijke instellingen kan gedacht worden aan instellingen van 

recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of 
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godsdienstige aard, zoals ontmoetingscentra, buurthuizen, sportkantines, kerkelijke 

gebouwen en schoolgebouwen. 

 

1. Deelt u onze mening dat er bij activiteiten voor of door de leden van speeltuin-

verenigingen geen sprake is van paracommercialisme? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: Wij delen uw mening in deze niet. Een speeltuinvereniging kan geschaard 

worden onder een instelling van recreatieve aard. Door toe te staan dat in het 

speeltuingebouw feesten en partijen worden gegeven zou hiermee oneerlijke 

concurrentie worden bedreven. 

 

2. Deelt u onze mening dat als er sprake zou zijn van paracommercialisme, dit niet 

alleen voor de speeltuinen geldt? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: Wij delen uw mening dat verbod van paracommercialisme niet alleen voor 

speeltuinen geldt, maar voor alle instellingen van recreatieve, sportieve, sociaal-

culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. 

 

3. Volhardt u in uw mening dat er in de speeltuingebouwen tijdens besloten 

bijeenkomsten geen alcohol geschonken zou mogen/kunnen worden? 

 

Antwoord: De Drank- en Horecawet (zie hieronder) laat niet toe dat er zonder 

vergunning/ontheffing alcohol geschonken wordt in speeltuingebouwen. Dit staat los 

van het feit of het om een openbare of besloten bijeenkomst gaat. Het gaat om de 

ruimte (geen horecabedrijf zijnde) die voor het publiek geopend gehouden wordt (dus 

voor iedereen toegankelijk is).  

Overigens beschikt Speeltuinvereniging Weerestein wel over een vergunning om tijdens 

activiteiten in het gebouw alcoholhoudende dranken te verstrekken.  

 

Artikel 25 van de Drank- en Horecawet, eerste lid geeft het volgende aan: 

“Het is degene die, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of 

horecabedrijf, een ruimte voor het publiek geopend houdt, verboden: 

a.  in die ruimte alcoholhoudende drank aanwezig te hebben, tenzij dit geschiedt ten 

dienste van het rechtmatig in die ruimte bedrijfsmatig of anders dan om niet aan 

particulieren verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter 

plaatse, mits deze drank zich bevindt in een verpakking die voldoet aan de bij artikel 17 

gestelde eis;..” 

Volgens artikel 25, tweede lid, van de Drank- en Horecawet  “…is het verboden voor 

degene die, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het horecabedrijf, een ruimte 

voor het publiek geopend houdt, toe te laten dat in die ruimte alcoholhoudende drank 

wordt genuttigd.” 

Dit betekent dat er in speeltuingebouwen, die daarvoor niet over een vergunning of 

ontheffing beschikken, geen alcoholhoudende drank genuttigd mag worden en ook niet 

aanwezig mag zijn. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/geldigheidsdatum_14-06-2010#3_Artikel17
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Daarnaast is het niet toegestaan om het speeltuingebouw aan derden in gebruik te 

geven voor het houden van feesten en partijen omdat dit in strijd is met het 

bestemmingsplan. 

 

4. Deelt u onze mening dat wanneer de gemeente beleid vaststelt (dat er zaken wel 

of niet kunnen/mogen), de gemeente dit ook moet handhaven en niet de 

omwonenden als controleurs (klikkers) moet laten optreden? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: Wij delen uw mening dat wanneer de gemeente beleid vaststelt, zij dit ook 

moet handhaven. Op uw vraag of wij omwonenden als controleurs (klikkers) laten 

optreden, kunnen wij zeggen dat dit zeker niet de bedoeling is. In het geval van 

speeltuin Kindervreugd hebben wij gereageerd op een verzoek om handhaving van 

omwonenden. Wij hebben hen gezegd dat wanneer zij overlast ondervonden van het 

gebruik van het speeltuingebouw, zij dit kunnen melden bij politie of gemeente. 

 

5. Deelt u onze mening dat er een tekort is aan ruimte in de lokale commerciële 

horeca om daar alle activiteiten te laten plaatsvinden die volgens uw brief aan de 

Hillegomse speeltuinen bij hen niet zijn toegestaan? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: Wij zijn van mening dat de lokale reguliere horeca voldoende mogelijkheden 

biedt om feesten en partijen te organiseren. 

 

6. Deelt u onze mening dat uw beleid leidt tot een verarming van de samenleving, 

omdat de diverse clubs het moeilijker krijgen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: Wij zijn van mening dat ons beleid niet leidt tot verarming van de 

samenleving. Een speeltuin is bedoeld voor kinderen tot en met 11 jaar. Zoals wij in 

onze  brief aan speeltuin Kindervreugd hebben aangegeven zijn kinderpartijtjes en 

kinderdisco’s toegestaan. Onder een kinderpartijtje wordt dan verstaan een partijtje van 

het jarige kind met vriendjes en vriendinnetjes en één of twee ouders of begeleiders. 

Verder zijn knutselmiddagen, repetities van de toneelvereniging, kaartactiviteiten zoals 

bridgen of bijvoorbeeld activiteiten voor gehandicapten ook toegestaan. 

 

7. Deelt u onze mening dat uw beleid zal leiden tot een toename van subsidie-

aanvragen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: De (hoogte van de) subsidie die we nu aan speeltuinverenigingen verlenen, is 

niet gebaseerd op de exploitatiekosten van deze verenigingen. We subsidiëren de 

speeltuinen omdat ze een bijdrage leveren in het speelruimtebeleid. Het gaat dan om 

speeltoestellen. De functie van en de activiteiten in de speeltuingebouwen laten we voor 

de subsidieverlening buiten beschouwing. 

 

 


