
Eindverslag zienswijzeprocedure Drank-en Horecaverordening Hillegom 2014 

 

1. Procedure 

Op 26 augustus 2013 is door de gemeente Hillegom een informatieavond georganiseerd 

waarop uitleg werd gegeven over de wijzigingen in de nieuwe Drank- en Horecawet 

(DHW) en de nieuw vast te stellen DHW-verordening Hillegom 2014. In vervolg op deze 

informatieavond is aan de horeca-ondernemers en paracommerciële instanties de 

conceptverordening toegestuurd. Op dit concept konden zienswijzen worden ingediend.  

 

2. Samenvatting zienswijzen en antwoorden 

Er zijn in totaal negen zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat en 

beantwoord. In de bijlage vindt u een overzicht. 

 

De belangrijkste onderwerpen van de zienswijzen zijn: 

 

Schenktijden 

Vijf verenigingen hebben in hun zienswijzen gevraagd om de schenktijden, zoals 

opgenomen in de conceptverordening, aan te passen. Bij het opstellen van de 

verordening is gekeken naar de modelverordeningen die hiervoor werden aangeboden. 

Een mix hiervan heeft geleid tot de conceptverordening die voor zienswijze is 

toegestuurd. De ingediende zienswijzen heeft ons doen inzien dat de 

conceptverordening voor een aantal instanties iets te zwaar is opgetuigd.  

 

Voorgesteld wordt om de ‘Schenktijden paracommerciële rechtspersonen’ in de 

verordening als volgt op te nemen: 

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 doelomschrijving. 

5. Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende 

drank gedurende de periode beginnende met een uur voor aanvang en eindigende 

met een uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire 

doelomschrijving. 

 

Het begrip ‘Happy hours’ is niet afdoende beschreven 

De vraag werd gesteld of het begrip ‘Happy hours’ de lading voldoende dekt en moet 

worden opgerekt tot een week of maand. Het antwoord hierop is dat wij niet verwachten 

dat ‘Happy hours’ een week of zelfs een maandlang plaatsvinden. Wel is de titel van het 

artikel aangepast en luidt nu ‘Verbod prijsacties’. Hiermee is de lading beter gedekt. 

 

Instellen meldpunt ‘Overlast paracommercie’ 

Het instellen van een meldpunt zorgt ervoor dat de toezichtouders DHW gerichter 

kunnen controleren.  

Voorgesteld een meldpunt ‘Overlast horeca en paracommercie’ in te stellen door middel 

van een speciaal daartoe aan te maken emailadres. 

 

De begrippen ‘toernooien’ en ‘clubfeesten’ dienen beter omschreven te worden 

Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over wat wel en niet mag bij 

toernooien en/of clubfeesten wordt voorgesteld om onderstaande tekst in de toelichting 

onder artikel 6 van de verordening toe te voegen. 

 

“Paracommerciële rechtspersonen kunnen alleen alcohol schenken gedurende 

activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving.”  

 

Uitzondering; 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) 

 

Bijeenkomsten van persoonlijke aard 

Eén organisatie heeft gevraagd de bijeenkomsten van persoonlijke aard terug te 

brengen van vier naar twee bijeenkomsten per jaar. Gezien het feit dat vier 

bijeenkomsten per jaar per organisatie wel heel veel is, wordt voorgesteld het aantal 

bijeenkomsten van persoonlijke aard vast te stellen op twee per jaar. 



 

Wijzigen artikel 2b ‘Beperking verstrekking sterke drank’ 

Door één organisatie is gevraagd artikel 2b aan te vullen met de tekst ‘onderwijs wordt 

gegeven aan personen onder de 18 jaar’. Met ingang van 1 januari 2014 mag niet 

geschonken worden aan personen onder de 18 jaar. Artikel 2 gaat over de verstrekking 

van sterke drank. Dit is sowieso verboden in een onderwijsinstelling. Dit artikel blijft in 

stand. 

 

3. Conclusie 

Bovengenoemde zienswijzen geven aanleiding om de conceptverordening enigszins aan 

te passen.  

Ambtelijk is een aanpassing uitgevoerd en besproken met de portefeuillehouder 

burgemeester Broekhuis en de wethouder Maatschappij, de heer Kleijheeg. 

 

 


