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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Drank- en Horecaverordening 2011 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

- de Drank- en Horecaverordening 1998 in te trekken. 

- de Drank- en Horecaverordening 2011vast te stellen. 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

Artikel 147 van de Gemeentewet geeft de raad de bevoegdheid om verordeningen vast 

te stellen. Daarnaast geven de artikelen 4, 20, 23 en 26 van de Drank- en Horecawet de 

mogelijkheid om in een verordening regels en voorwaarden te stellen aan het schenken, 

nuttigen of aanwezig hebben van alcoholhoudende dranken. 

In het kader van alcoholmatiging en de handhaving op het gebied van de Drank- en 

Horecawet is het van belang om naast de APV goede regelgeving te hebben. 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

In 1998 is in Hillegom een Drank- en Horecaverordening vastgesteld. De afgelopen 

jaren is de Drank- en Horecawet zodanig ingrijpend gewijzigd, dat de verordening 

dient te worden aangepast. Daarnaast is een aantal bepalingen scherper aangepast aan 

de hedendaagse praktijk.  

Gezien het vooruitzicht van een volgende wijziging van de Drank- en Horecawet was 

het de bedoeling om te wachten met een nieuwe verordening tot de opnieuw 

gewijzigde wet van kracht was. Echter de nieuwe Drank- en Horecawet laat op zich 

wachten en is nu uitgesteld tot 1 juli 2012. Gemeenten hebben na de wijziging een jaar 

de tijd om nieuwe verordeningen ingevolge deze wet vast te stellen. Tot die tijd is deze, 

nu vast te stellen verordening van kracht. 

 

Zoals in bijna elke gemeente bevinden zich ook in de gemeente Hillegom 

horecagelegenheden. Om een horecagelegenheid te exploiteren dient de onderneming te 

beschikken over een aantal vergunningen, waaronder een Drank- en Horecavergunning 

(tenzij het een alcoholvrij bedrijf betreft). De Drank- en Horecavergunning wordt verleend 

op basis van de Drank- en Horecawet en geeft de ondernemer het recht om “bedrijfsmatig 

of anders dan om niet (= tegen betaling) alcoholhoudende drank te verstrekken voor 
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gebruik ter plaatse (= in de inrichting)” (artikel 3  Drank- en Horecawet).   

 

Nadere regelsNadere regelsNadere regelsNadere regels    

De Drank- en Horecawet is in het leven geroepen om volksgezondheidsredenen. Via de 

vergunningplicht wordt geprobeerd de risico’s, die samenhangen met de consumptie van 

alcohol, voor mens en maatschappij zo gering mogelijk te houden. De gemeente krijgt via 

de wet de mogelijkheid om op een aantal terreinen nadere regelgeving vast te stellen.   

De bevoegdheid tot het stellen van nadere regels is onder andere neergelegd in artikel 4 

van de Wet en betreft paracommercialisme. Daarnaast geeft artikel 23 van de Wet aan dat 

er nadere regels kunnen worden gesteld in het kader van beperking verstrekking 

alcoholhoudende drank. Artikel 20 van de Wet geeft de bevoegdheid om nadere regels te 

stellen aan leeftijdsgrenzen. 

 

HandhavingHandhavingHandhavingHandhaving    

Een complicerende factor bij de Drank- en Horecaverordening is het toezicht. Het toezicht 

op de naleving van de Drank- en Horecawet is vooralsnog exclusief opgedragen aan de 

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Inmiddels is ons bekend dat deze autoriteit haar taken 

gaat overhevelen naar de gemeente. Dit zal waarschijnlijk per 1 juli 2012 gaan gebeuren. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe wij na 1 juli 2012 de handhavingstaken 

ingevolge de Drank- en Horecawet gaan uitvoeren. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid 

om samenwerking op dit gebied in de Duin- en Bollenstreek te bewerkstelligen. 

 

Voor een volledige artikelsgewijze toelichting verwijzen wij u naar de toelichting 

behorende bij de verordening. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1. Door veranderde wetgeving is een nieuwe Drank- en Horecaverordening 

 noodzakelijk 

   De huidige Drank- en Horecaverordening van de gemeente Hillegom dateert van 

   1998. Door wijzigingen in de Wet dient de verordening aangepast te  worden. 

 

2. In het kader van alcoholmatiging is het van belang de regels aan te scherpen 

Omdat jongeren steeds vaker, meer en op jonge leeftijd alcohol drinken is het van 

groot belang om het drinken van alcohol door jongeren te beperken. De 

bevoegdheid van het gemeentebestuur biedt de mogelijkheid om dit te realiseren 

in de voorliggende Drank- en Horecaverordening. 

    

WijzigingenWijzigingenWijzigingenWijzigingen    

Naast wetstechnische aanpassingen in de Drank- en Horecaverordening is de 

verordening aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het alcoholmatigings-

beleid. In de Drank- en Horecaverordening 1998 zijn slechts 4 artikelen opgenomen. 

Dit in tegenstelling tot de onderliggende nieuwe Drank- en Horecaverordening, welke 

is uitgebreid tot 12 artikelen. 

De belangrijkste wijzigingen/aanpassingen zijn: 
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Artikel 1Begripsbepalingen – toegevoegd 

Het is gebruikelijk om ter verduidelijking begripsbepalingen op te nemen in een 

verordening. 

    

Artikel 2 Beperking verstrekking sterke drank – wijziging 

Artikel 1 en 2 van de vorige verordening zijn min of meer samengevoegd in artikel 2 

van de nieuwe verordening. 

Artikel 1, lid 1 f is geschrapt omdat artikel 3a is vervallen in de Wet. 

Artikel 1, lid 2 is aangepast in het kader van het alcoholmatigingsbeleid naar 

voorbeeld van de gemeente Katwijk. (Uit onderzoek is gebleken dat Katwijk een goed 

werkende horecaverordening heeft. Een aantal onderdelen uit deze verordening is 

overgenomen en aangepast aan de Hillegomse situatie.) 

    

Artikel 3 tot en met 7 – toegevoegd 

Deze artikelen zijn toegevoegd in het kader van het alcoholmatigingsbeleid naar 

voorbeeld van de gemeente Katwijk. (Uit onderzoek is gebleken dat Katwijk een goed 

werkende horecaverordening heeft. Een aantal onderdelen uit deze verordening is 

overgenomen en aangepast aan de Hillegomse situatie). 

    

Artikel 8 – toegevoegd 

Dit artikel geeft de strafbepaling weer. 

    

Artikel 9 – toegevoegd 

Dit artikel geeft de wettelijke basis aan van toezicht en handhaving en wie dit mogen 

uitvoeren. 

    

Artikel 10 – toegevoegd 

Dit artikel is noodzakelijk om de oude verordening te kunnen intrekken. 

    

Artikel 11 – wijziging 

Dit artikel komt in plaats van artikel 4 van de oude verordening. 

    

Artikel 12 – wijziging 

Dit artikel komt in plaats van artikel 3 van de oude verordening. 

 

Wat doen we concreet om het alcoholgebruik door jeugd te beperken?Wat doen we concreet om het alcoholgebruik door jeugd te beperken?Wat doen we concreet om het alcoholgebruik door jeugd te beperken?Wat doen we concreet om het alcoholgebruik door jeugd te beperken?    

De gehele verordening is bedoeld om regels te kunnen stellen aan het gebruik van 

alcohol. Met name artikel 3 en 7artikel 3 en 7artikel 3 en 7artikel 3 en 7 zijn toegevoegd om hun beperkende werking.  

ArtikelArtikelArtikelArtikel 3 3 3 3 lid 1 lid 1 lid 1 lid 1 geeft aan dat het verboden is om bijvoorbeeld in een snackbar na 

22.00 uur ’s avonds zwak-alcoholhoudende drank te verkopen. 

Artikel 7Artikel 7Artikel 7Artikel 7 geeft expliciet leeftijdsgrenzen aan waarbij discotheken e.d. geen bezoekers 

onder de 16 jaar mogen toelaten, waarbij  ook jongeren onder de 16 jaar niet mogen 
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worden toegelaten in een horecabedrijf waar een dansfeest, houseparty o.i.d. 

plaatsvindt.  

Artikel 7 lArtikel 7 lArtikel 7 lArtikel 7 lid 3id 3id 3id 3 geeft aan dat in een café na 22.00 uur ’s avonds geen bezoekers,  

jonger dan 16 jaar, aanwezig mogen zijn, dit geldt niet als de jongere onder toezicht 

staat van een ouder of voogd of ander persoon die de leeftijd van 21 jaar of ouder 

heeft. (Dit laatste is opgenomen omdat het café ook wel eens wordt gebruikt om met 

de hele familie, dus ook jongeren onder de 16 jaar, een verjaardag te vieren) 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

n.v.t. 

    

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie////ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

Zowel het vervallen van de Drank- en Horecaverordening 1998 als de inwerkingtreding 

van de Drank- en Horecaverordening 2011 worden op de gebruikelijke wijze bekend 

gemaakt.  

 

Geen inspraak 

Volgens de inspraakverordening is het mogelijk verordeningen ter inspraak voor te 

leggen. Dit heeft met name te maken met het karakter van de verordening. Omdat de 

verordening is doorgesproken met een afvaardiging van de horeca-ondernemers en 

zij hun goedkeuring hebben gegeven, is een inspraakprocedure verder niet nodig. 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Het is gewenst de nieuwe verordening zo spoedig mogelijk te laten ingaan. 

Behandeling in de gemeenteraad van 15 december 2011 is daarom nodig. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Van belang is wel om in voorbereiding op het overdragen van de handhavingstaken 

van de VWA, op korte termijn duidelijk te krijgen of samenwerking in de Duin- en 

Bollenstreek mogelijk is en hierop te anticiperen.  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  J. Broekhuis  

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Drank- en Horecaverordening 2011  

- Drank- en Horecaverordening 1998 

Informatie bij: mw. K. Hoek, k.hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 313 


