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 Openbare Ruimte Karin Hoek Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4875  

B&W-besluit   27-05-2014 

Uitwisseling   03-07-2014 

Raad    17-07-2014 

Agendanummer   8 

 

Onderwerp:  

Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De Drank- en Horecaverordening 2011 in te trekken; 

2. De drank- en horecaverordening Hillegom  2014 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Artikel 147 en 149 van de Gemeentewet geeft de raad de bevoegdheid om verordeningen 

vast te stellen. Daarnaast geven de artikelen 4, 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en 

horecawet (DHW) de mogelijkheid om in een verordening regels en voorwaarden te stellen 

aan het schenken, nuttigen of aanwezig hebben van alcoholhoudende dranken. 

 

Doelstelling:  

De kern van deze verordening is om oneerlijke mededinging tussen commerciële en 

paracommerciële rechtspersonen tegen te gaan en om alcoholgebruik onder jongeren 

zoveel mogelijk te beperken. 

 

 

Inleiding: 

Op 1 januari 2013 is de nieuwe DHW in werking getreden. Vanaf deze datum hebben 

gemeenten de bevoegdheid alcoholverstrekking binnen paracommerciële inrichtingen 

te reguleren. Het opstellen van een paracommerciële verordening is een verplichting 

vanuit de wet. Op 1 januari 2014 is de wet opnieuw gewijzigd, waarbij de 

leeftijdsgrens van 16 jaar naar 18 jaar is gegaan. Dit betekent voor jongeren dat zij 

pas vanaf 18 jaar alcoholhoudende drank kunnen kopen en voor horecaondernemers 

dat zij geen alcohol mogen verstrekken aan jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog 

niet hebben bereikt. 

In plaats van nieuwe artikelen toe te voegen aan de huidige Horecaverordening is 

gekozen om één nieuwe verordening te maken waarin zowel de reguliere horeca als 

de paracommerciële inrichtingen aan regels worden gebonden. Dit betekent dat de 

(oude) Drank- en Horecaverordening 2011 en de nieuwe paracommerciële regels zijn 

geïntegreerd in één nieuwe Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014. 
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Argumenten: 

1.De gewijzigde DHW stelt verplicht om regels te stellen ter voorkoming van  

oneerlijke mededinging  

De nieuwe DHW verplicht gemeenten om een verordening vast te stellen waarin   

regels worden gesteld aan onder andere paracommerciële inrichtingen om 

concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. 

 

2. De nieuwe regels dragen bij aan de beperking van alcoholgebruik in 

paracommerciële inrichtingen 

Effectief alcoholbeleid levert zowel gezondheidswinst als economische winst op. Door 

niet alleen de reguliere horeca, maar ook de paracommerciële inrichtingen zoals 

sportkantines aan regels te binden, wordt beoogd schadelijke gevolgen van 

alcoholgebruik in de meest brede zin te voorkomen. 

 

Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Participatie: 

In het kader van de samenwerking op het gebied van handhaving van de DHW is voor 

het opstellen van de Drank- en Horecaverordening 2014 contact gezocht met de 

gemeenten Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen. Er is geprobeerd de verordeningen 

zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen wat de handhaving vereenvoudigt. 

Uiteindelijk hebben de raden van de verschillende gemeenten hun eigen keuze 

gemaakt en is er geen eensluidende verordening ontstaan.   

Op 26 augustus 2013 zijn de horeca -ondernemers en de paracommerciële instanties 

uitgenodigd voor een informatieavond waarop de wijzigingen van de nieuwe DHW en 

de conceptverordening zijn besproken.  

Naar aanleiding van zienswijzen die zijn ingebracht is de verordening op een aantal 

punten aangepast.  

Tijdens de uitwisselingsavond van 9 januari 2014 hebben een aantal burgers 

ingesproken en is de verordening van de raadsagenda  van 23 januari 2014 gehaald 

omdat de toenmalige raad niet kon instemmen met de verordening zoals die op dat 

moment voorlag.  

Naar aanleiding van de reactie van de raad en de gesprekken die gevoerd zijn door 

verenigingen en instellingen met de burgemeester is gekomen tot de bijgaande vast 

te stellen DHW-verordening. 

Daarnaast (bijlage 1.) een vergelijking van een aantal artikelen uit de DHW-

verordening Hillegom met dezelfde artikelen uit de verordeningen van de 

buurgemeenten Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout. De DHW-verordeningen in deze 

gemeenten zijn inmiddels door de respectievelijke raden vastgesteld. 
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Urgentie: 

Per 1 januari 2014 had er al een nieuwe Drank- en Horecaverordening vastgesteld 

moeten zijn. Daarnaast start de samenwerking op het toezicht Drank- en Horecawet 

op 1 mei 2014. Het is dus van belang dat de verordening op korte termijn wordt 

vastgesteld. 

 

Kanttekeningen: 

Het schenken van alcoholhoudende dranken (waaronder sterke drank) in 

sportkantines strookt niet met het alcoholmatigingsbeleid. Het 

alcoholmatigingsbeleid is onderdeel van het nieuwe gezondheidsbeleid. Sport en 

alcohol horen niet samen te gaan. Bovendien wijken we, met het toestaan van het 

schenken van sterke drank in sportkantines, sterk af van de drie buurgemeenten. Zie 

voor de verschillen, tussen verordeningen, de bijlage. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

- Vergelijking 3 artikelen Drank- en Horecaverordening Hillegom ten opzichte van regio-gemeenten 

- Drank- en Horecaverordening 2011, vastgesteld 15-12-2011 

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

Drank- en Horecaverordening Hillegom 2014 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

1. De Drank- en Horecaverordening 2011 in te trekken; 

2. De drank- en horecaverordening Hillegom 2014 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 juli 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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