
Overzicht ingediende zienswijzen Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

 Door/namens Zienswijze Antwoord 

1 Jongerencentrum (Jc) 

Solution 

 

Ontvangen 20-09-

2013 

Het Jongerencentrum zou graag zien dat de 

huidige schenktijden worden gehandhaafd, 

zodat zij hun activiteiten kunnen blijven 

organiseren. Op dit moment vallen zij onder 

artikel 8, lid 3 van de verordening (die ter 

inzage aan hen is toegestuurd) en mogen zij 

alcohol schenken van 19.00 uur tot 24.00 

uur. 

Solution valt inderdaad onder artikel 8, lid 3 van de 

conceptverordening die ter inzage aan hen is toegestuurd.  

Bij het opstellen van de verordening is gekeken naar de 

modelverordeningen die werden aangeboden. Een mix hiervan 

heeft geleid tot de verordening die ter inzage is toegestuurd. 

Echter de ingediende zienswijzen heeft ons doen inzien dat de 

verordening voor een aantal instanties iets te zwaar is 

opgetuigd. 

 

Voorgesteld wordt om artikel 8, derde lid als volgt aan te 

passen: “Paracommerciële rechtspersonen waarbij het 

faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de 

doelstellingen, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank 

gedurende de activiteiten die passen binnen de statutaire 

doelomschijving” (in de aangepaste verordening artikel 6, 

vierde lid). 

2 Koninklijk Horeca 

Nederland 

 

Ontvangen 3 oktober 

2013 

Mondelinge 

toelichting op 7 

oktober 2013 

Te weinig beperkende maatregelen.  

1. KHN  vraagt om een meldpunt ‘Overlast 

paracommercie’ in te stellen.  

2. Het begrip Happy hours (art. 6) moet 

worden opgerekt tot een week of maand.   

3. Wat houdt een ontheffing volgens een 

structureel karakter in?  

4. Wat wordt bedoeld met: “het niet toelaten 

1. Het instellen van een meldpunt zorgt ervoor dat de 

toezichthouders DHW gerichter kunnen controleren. 

Voorgesteld wordt een meldpunt in te stellen door middel 

van een speciaal daartoe aan te maken emailadres. 

2. We verwachten niet dat Happy hours  een week of een 

maandlang zullen plaatsvinden.  

Voorgesteld wordt om art. 6 niet te wijzigen (in de 

aangepaste verordening artikel 4). 



van jongeren die de leeftijd nog niet 

hebben bereikt zoals aangegeven in de 

wet”?  

5. het begrip ‘toernooien’ is te ruim 

beschreven, ook clubfeesten moeten 

restricties opgelegd worden, 

6.  Zoals beschreven in art. 9 lid 1 mag dus 

sterke drank worden geschonken in alle 

paracommerciële instellingen die niet 

onder dit artikel vallen, 

7.  Gelden de schenktijden van maandag tm 

vrijdag van 17.00 uur tot 23.00 uur etc. 

ook voor artikel 10, lid 2 of is dit tot 

uiterlijk 01.00 uur? 

8. 4 bijeenkomsten van persoonlijke aard is 

teveel, graag terugbrengen naar 2 

bijeenkomsten. 

9. Er is geen visie op de uitvoering.  

10. KHN pleit ervoor om de genoemde 

eindtijd in artikel 8, lid 1, ipv 21.00 uur in 

het weekend terug te brengen naar 19.00 

uur. 

 

3. Een ontheffing met een structureel karakter wil zeggen dat 

een ontheffing langer dan voor een dag of dagdeel geldt. 

4. Jongeren die in 2013 nog geen 16 jaar zijn en vanaf 2014 

nog geen 18 jaar. De verordening wordt in januari 2014 

vastgesteld, de leeftijd in de verordening wordt daarom 

aangepast naar 18 jaar. 

5. Het begrip toernooi wordt uit de begripsbepalingen 

gehaald omdat in de toelichting (zie hieronder) al wordt 

aangegeven dat een toernooi maar 2 x per jaar mag 

plaatsvinden. 

Voorgesteld wordt om voor wat betreft de clubfeesten e.d. 

onderstaande tekst in de toelichting onder art. 8, eerste lid 

(in de aangepaste verordening artikel 6 eerste lid) van de 

conceptverordening toe te voegen naar model van de BEM: 

 

Uitzonderingen; toegestane activiteiten 

Ten aanzien van sportieve en recreatieve rechtspersonen 

zijn toegestaan: 

a. feestavond voor vrijwilligers (maximaal 1 keer per jaar) 

b. afscheidsfeest van het bestuur/een bestuurslid 

c. jaarfeest of afsluiting seizoen (maximaal 1 x per jaar) 

d. clubkampioenschap (indien van toepassing) 

e. toernooi (maximaal 2 x per jaar) 

f. Nieuwjaarsborrel voor leden 

g. overige strikt clubgerelateerde activiteiten voor leden 

(maximaal 3 x per jaar) 

 

6. Dat klopt. Dit artikel blijft ongewijzigd. (in de aangepaste 



verordening artikel 2, eerste lid) 

7. Bij het opstellen van de verordening is gekeken naar de 

modelverordeningen die werden aangeboden. Een mix 

hiervan heeft geleid tot de verordening die ter inzage is 

toegestuurd. Echter de ingediende zienswijzen heeft ons 

doen inzien dat de verordening voor een aantal instanties 

iets te zwaar is opgetuigd. 

Voorgesteld wordt om artikel 8 (in de aangepaste 

verordening artikel 6) als volgt aan te passen: 

1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op 

activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend 

alcoholhoudende drank op dagen dat clubgerelateerde 

activiteiten plaatsvinden, met dien verstande dat slechts 

alcoholhoudende drank wordt geschonken op:  

a. maandag tot en met vrijdag gedurende de periode 

beginnende met een uur voor aanvang en eindigende met 

een uur na beëindiging van de activiteiten, waarbij geen 

alcoholhoudende drank geschonken mag worden vóór 

12.00 uur en niet na 23.00 uur 

b. op zaterdag en zondag gedurende de periode 

beginnende met een uur voor aanvang en eindigende met 

een uur na beëindiging van de activiteiten tot maximaal 

18.00 uur.  

2.Indien op vrijdag clubgerelateerde activiteiten plaatsvinden 

die eindigen na 23.00 uur, dan mag tot uiterlijk een uur na 

beëindiging van deze activiteiten alcoholhoudende drank 

worden verstrekt. 



3.Indien op zaterdag of zondag clubgerelateerde activiteiten 

plaatsvinden die eindigen na 17.00 uur, dan mag tot 

uiterlijk een uur na beëindiging van deze activiteiten 

alcoholhoudende drank worden verstrekt. 

4.Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van 

sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen, 

verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende 

de activiteiten die passen binnen de statutaire 

doelomschijving. 

8. Voorgesteld wordt om de bijeenkomsten van persoonlijke 

aard te bepalen op 2. 

9. De visie op de uitvoering wordt vertaald in een 

handhavingstrategie. Deze is wettelijk verplicht en hieraan 

wordt gewerkt. 

10. Voorgesteld wordt om de schenktijden aan te passen zoals 

hier boven genoemd. 

 

3 St. Kulturele Raad 

Hillegom 

 

Ontvangen 23-09-

2013 

Er wordt gevraagd om artikel 9b, aan te 

vullen: “…..waarin uitsluitend of in 

hoofdzaak onderwijs wordt gegeven aan 

personen onder de 18 jaar” 

Onderwijs en drank horen niet bij elkaar. Met ingang van 1 

januari 2014 mag niet geschonken worden aan personen 

onder de 18 jaar. Artikel 9 gaat over beperking sterke drank. 

Dit is sowieso verboden in een onderwijsinstelling. 

Voorgesteld wordt artikel 9b in stand te houden. (in de 

aangepaste verordening artikel 1b). 

4 HTC 

 

Ontvangen 23-09-

2013 

HTC onthoudt zich in deze fase van enig 

commentaar omdat zij van mening zijn dat 

de verordening artikelsgewijs rechten en 

beperkingen beschrijft van paracommerciële 

Er is géén sprake van reguliere horeca bij HTC. De kantine van 

HTC, onder beheer van de pachter, is weliswaar een 

commercieel horecabedrijf, maar dit betekent nog niet dat er 

sprake is van reguliere horeca. Horeca is namelijk niet 



rechtspersonen. In het geval van HTC is er  

sprake van commerciële (reguliere) horeca  

welke is ondergebracht bij een commerciële 

pachter. 

toegestaan ingevolge het bestemmingsplan. De bestemming 

ter plaatse is ‘Sportdoeleinden’ en daar past een sportkantine 

in en geen kroeg. Door de mogelijkheden die de DHW-

verordening biedt om voorschriften aan de vergunning te 

verbinden, zorgen we er feitelijk voor, dat er sprake is en blijft 

van een sportkantine en er dus geen strijd is met het 

bestemmingsplan. 

Artikel 9, eerste lid (in de aangepaste verordening artikel 2, 

eerste lid) onder d geeft aan dat in een sportkantine (verpacht 

of niet) geen sterke drank mag worden geschonken. 

5 St. Welzijn Hillegom 

 

Ontvangen 19-09-

2013 

Het Pluspunt is een ontmoetingscentrum. De 

vraag is of het  Pluspunt onder artikel 8, lid 4 

valt?  

De vraag over het schenken bij Solution is al 

beantwoord onder 1. 

In principe valt het Pluspunt onder art. 8, derde lid (in de 

aangepaste verordening artikel 6, vierde lid) te weten ‘het 

faciliteren van sociale interactie welke direct voortvloeit uit de 

doelstelling. Gezien de openingstijden van Het Pluspunt 

betekent dit dat zij helemaal niet mogen schenken.  

Wij zijn van mening dat gezien bovenstaand feit dat de 

verordening hierop moet worden aangepast.  

Indien wordt ingestemd met de wijziging van artikel 8 (in de 

aangepaste verordening artikel 6) is dit probleem voor het 

Pluspunt weggenomen. 

Voorgesteld wordt om artikel 8 (in de aangepaste verordening 

artikel 6) aan te passen zoals hierboven bij zienswijze 2 wordt 

aangegeven. 

 

6 Jeu-de-Boules 

Hillegom 

 

De vereniging is het niet eens met de 

schenktijden, deze passen niet bij de 

speeltijden. Verder stelt de vereniging dat zij 

Wij zijn van mening dat voor een aantal verenigingen, 

waaronder ook de Jeu-de-Boulesvereniging, naast het 



Ontvangen 23-09-

2013 

een sterk sociaal karakter hebben, met name 

onder de oudere leden.  

sportieve element ook een belangrijke functie voor sociale 

interactie en ontmoeting hebben. Deze verenigingen bestaan 

bijna uitsluitend uit oudere leden. Het voorbeeldgedrag 

richting jongeren over alcoholgebruik is hier nagenoeg niet 

aan de orde.  

Indien wordt ingestemd met de wijziging van artikel 8 (in de 

aangepaste verordening artikel 6) is dit probleem voor de Jeu-

de-Boules-vereniging weggenomen. 

Voorgesteld wordt om artikel 8 (in de aangepaste verordening 

artikel 6) aan te passen zoals hierboven bij zienswijze 2 wordt 

aangegeven. 

 

7 Speeltuin Weerestein 

 

Ontvangen 23-09-

2013 

Het bestuur van de speeltuin is het niet eens 

met de schenktijden. Ingevolge de nieuwe 

verordening kunnen zij het speeltuingebouw 

niet meer verhuren voor familiefeesten, dit is 

voor hen een belangrijke inkomstenbron. Het 

speeltuingebouw heeft volgens hen de 

functie van een buurtcentrum. 

Verder duiden zij op een toelichting van de 

VNG waarin wordt aangegeven: 

“de regering gaat er van uit dat de 

gemeenten bij deze afweging de belangrijke 

maatschappelijke functie van de 

verschillende paracommerciële instellingen 

in acht neemt en geen onnodige beperkingen 

 Op grond van de conceptverordening valt speeltuin 

Weerestein op dit moment onder artikel 8, vierde lid (in de 

aangepaste verordening artikel 6, vierde lid). Echter tijdens de 

openingtijden is meer dan 50% van de aanwezigen onder de 

leeftijd zoals aangegeven in de wet. In de praktijk betekent dit 

dat er dus geen alcohol geschonken mag worden.  

Voorgesteld wordt om speeltuin Weerestein de functie van 

‘buurthuis’ toe te kennen. Wanneer hier een positief besluit 

over genomen is, dient Weerestein haar statuten aan te 

passen waarbij duidelijk wordt dat zij sociale interactie 

faciliteert.  Hierna valt de speeltuin onder het te wijzigen  

artikel 8 (in de aangepaste verordening artikel 6) en kan de 

verhuur voor familiefeesten, waarbij alcohol geschonken 

wordt, blijven plaatsvinden. Punt van aandacht blijft dat 



zal opleggen, daar waar de mededinging niet 

in het geding is en er geen onverantwoorde 

verstrekking van alcohol plaatsvindt, met 

name aan jongeren”. 

wanneer er meer dan 50% van de aanwezigen onder de leeftijd 

valt zoals aangegeven in de wet, alsnog géén alcohol mag 

worden geschonken. 

8 St. KWJ Hillegom 

 

Ontvangen 29-09-

2013 

St. KWJ heeft aangegeven het wenselijk te 

vinden als de mogelijkheid blijft bestaan om 

bijeenkomsten van persoonlijke aard te 

houden. 

Bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn mogelijk, maar 

slechts 4 (voorgesteld wordt om het aantal terug te brengen 

naar 2) keer per jaar. Hier dient een ontheffing voor te worden 

aangevraagd. 

 

9 SV Hillegom 

 

Ontvangen 08-10-

2013 

SV Hillegom is het niet eens met de 

schenktijden. Een en ander zou betekenen 

dat noch in de rust van het eerste elftal, noch 

na afloop van alle ochtendwedstrijden geen 

alcoholhoudende drank mag worden 

geschonken. Daarnaast is de doordeweekse 

eindtijd van 23.00 uur te vroeg.  De 

gewenste schenktijden voor SV Hillegom zijn: 

- Op doordeweekse dagen van 19.00 tot 

24.00 uur 

- Op zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur 

- Op zondag van 11.00 tot 19.30 uur 

- Tijdens toernooien e/o andere 

evenementen op doordeweekse dagen 

van  12.00 tot 24.00 uur 

Wij zijn van mening dat alcoholmatiging één van de doelen 

van de verordening is. Om die reden staan wij het niet toe dat 

in een sportkantine  vanaf 11.00 uur ’s morgens al alcohol 

wordt geschonken.  

Indien wordt ingestemd met de wijziging van artikel 8 (in de 

aangepaste verordening artikel 6) betekent dit dat gedurende 

de week de schenktijden een uur worden vervroegd. Voor 

zaterdag en zondag geldt hetzelfde met dien verstande dat bij 

activiteiten die eindigen na 17.00 uur tot uiterlijk één uur na 

beëindiging van deze activiteiten alcoholhoudende drank mag 

worden verstrekt. 

 

Wij zien verder geen reden om van het bovenstaande af te 

wijken. 

 


