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Zaaknummer: 
2013/30872 
Referentie:      
2013/38977 

Raadsvergadering d.d. 10 december 2013   agendapunt 15       
   
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 november 2013 
 
Portefeuillehouder:   Dhr. P. Adema 
Behandelend ambtenaar: Mevr. drs. L.M. de Vries - Bonnema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 854 
E-mail adres:                l.bonnema@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     

Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 
Onderwerp 
Wijziging APV Tynaarlo 2010 met betrekking tot regelgeving over het schenken van alcohol in 
paracommerciële horecagelegenheden.  
 
Gevraagd besluit 
Instemmen met de voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met het instemmen met de voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 
2010 voldoet de gemeente Tynaarlo aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de regulering 
van paracommerciële horeca die voortvloeien uit de Drank- en Horecawet.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe Drank en Horecawet (DHW) van kracht. De gemeenten worden 
verplicht binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet (1 januari 2014) een verordening ter 
regulering van paracommerciële horeca (sportkantine, een buurthuis, een kerkelijke bijeenkomstzaal) 
vast te stellen. Ook mag de gemeente kiezen voor een aanpassing van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). De gemeente moet regels vaststellen over schenktijden en niet-
vereniginggebonden activiteiten ter voorkoming van oneerlijke mededinging met de commerciële 
horeca.  
 
Met dit voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 (APV) met betrekking tot 
regelgeving over het schenken van alcohol in paracommerciële horecagelegenheden aan te passen, 
voldoet de gemeente Tynaarlo aan de wettelijke verplichtingen die de nieuwe Drank- en Horecawet 
gemeenten voorschrijft vanaf 1 januari 2014.  
Door deze wijziging van de APV gelden voor paracommerciële rechtspersonen na 1 januari 2014 
dezelfde voorwaarden als voor deze datum. Tot deze datum waren deze voorwaarden opgenomen in 
de verleende Drank- en Horecavergunningen. Omdat er inhoudelijk geen sprake is van wijziging van 
beleid (voorwaarden) is hiervoor geen inspraak verleend. De gemeente Tynaarlo heeft in haar Drank- 
en Horecavergunningen aan paracommerciële horecagelegenheden tot op heden een aantal 
voorwaarden gesteld namelijk de schenktijden van alcoholhoudende dranken en de activiteiten 
waarbij alcohol geschonken mag worden: alcohol mag alleen geschonken worden tijdens en een uur 
na een activiteit die past bij de statuten van de paracommerciële rechtspersoon.  
 
In 2014 zal het beleid herijkt worden. Hier zullen alle belanghebbenden bij betrokken worden.  
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Wat ging er aan vooraf 
De gevolgen van de nieuwe Drank- en Horecawet voor de gemeente Tynaarlo worden in stappen 
opgepakt: 
� Herzien van de huidige Drank en Horecavergunningen: in december 2012 hebben de 
horecaondernemers met een Drank en Horecavergunning een brief ontvangen van het team 
Vergunningen en zijn deze vergunningen – voor zover gereageerd is door de vergunninghouders – 
herzien.   
� Het toezicht op de naleving van de DHW-vergunningen: er is samenwerkingsconvenant Aa en 
Hunze, Assen, Tynaarlo en Veiligheidszorg Noord gesloten waarbij de BOA’s (Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren) aangewezen zijn als toezichthouders van de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) en dus op het toezien op de naleving van de (para)commerciële Drank en 
Horecavergunningen. Een gemeente kan een Drank- en Horecaverordening (preventie en 
handhaving) vaststellen die duidelijkheid geeft over de handhaving. Het college kiest er voor te 
handhaven op basis van de Drank en Horecawet en de verstrekte vergunningen. In 2014 zal nieuw 
beleid worden voorbereid in samenwerking met alle betrokkenen (brede participatie met de inwoners 
en ondernemers).  
� Het vastleggen van de regels rondom paracommerciële horecagelegenheden: dit betreft het 
voorstel dat nu wordt voorgelegd aan uw gemeenteraad.  
 
Wat gaan we verder doen?  
Op 18 juni 2013 werd de nieuwe Drank en Horecawet al weer gewijzigd: per 1 januari 2014 wordt de 
minimumleeftijd voor verkoop van alcohol aan jongeren verhoogd van 16 naar 18 jaar en ook het 
nuttigen van alcohol door jongeren beneden de 18 jaar op voor publiek toegankelijke plaatsen wordt 
verboden. Het is aan gemeente, politie en de exploitanten erop toe te zien dat deze wettelijke bepaling 
wordt nageleefd. Vanaf 1 juli 2014 is het vaststellen van een preventie- en handhavingsplan alcohol 
verplicht gesteld. In 2014 gaat het college aan de slag met de voorbereiding van dit plan. Hierbij 
worden zowel de paracommerciële horecagelegenheden als de commerciële horecagelegenheden 
worden betrokken.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Bij het ontwikkelen van een paracommerciële verordening zijn verschillende belanghebbenden. Uit 
ervaringen bij andere gemeenten wordt geleerd dat dit de volgende partijen zijn:  
� Koninklijke Horeca Nederland (commerciële horeca, KHN). Deze vraagt ruimte voor een eigen 
bedrijfsvoering en is tegen oneerlijke concurrentie met de paracommercie. De KHN heeft alle Drentse 
gemeenten een brief geschreven waarin zij hun standpunt uiteenzetten, d.d. 2 september 2013.  
� Paracommercie (buurthuizen, sportverenigingen). Voor deze partijen is het over het algemeen van 
belang  geen beperkende maatregelen opgelegd te krijgen die hun mogelijkheden voor hun 
bedrijfsvoering beperken en hun bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie in hun omgeving 
beperken.  
� Detailhandel (supermarkten, slijters) . Landelijk wordt vanuit de detailhandelsorganisaties 
aangegeven dat zij zich nadrukkelijk willen concentreren op de naleving van de leeftijdsgrenzen.   
� Onderwijs en hulpverleners (voorgezet onderwijs, GGD, VNN, ziekenhuispoli) Vanuit deze hoek 
wordt gevraagd om gerichte, concrete en preventieve activiteiten, een beperking van de beschikbare 
alcohol en beïnvloeding van en bewustwording bij de ouders en opvoeders.  
 
Bij het verder ontwikkelen van alcoholbeleid en preventie- en handhavingsbeleid in 2014 worden deze 
partijen betrokken: burger- en organisatieparticipatie bij overheidsbeleid.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Vanaf 1 januari 2014 treedt de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 met 
betrekking tot regelgeving over het schenken van alcohol in paracommerciële horecagelegenheden in 
werking en vanuit het samenwerkingsconvenant Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo en Veiligheidszorg 
Noord gaan de BOA’s dit handhaven.  
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Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Niet van toepassing.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

 


