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Handhavingsbeleid DHW

1. Aanleiding
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van
Twente hebben op 17 december 2013 de notitie “Toezichts- en Handhavingsstrategie Dranken Horecawet” (hierna: toezichtsstrategie) vastgesteld. Dit beleid betreft de wijze waarop de
gemeente Hof van Twente invulling geeft aan haar handhavende bevoegdheden op basis van
de Drank- en Horecawet.
2. Inhoudelijke mededeling
De beleidsdoelstellingen van het horecabeleid zijn door de gemeenteraad op 23 april 2013
vastgesteld in de kadernota „Integraal horecabeleid Hof van Twente 2013‟. De doelstellingen
zijn veiligheid, gezondheid en eerlijke concurrentie. Bij het bereiken van deze doelstellingen
worden de volgende integrale beleidsdoelstellingen gehanteerd: preventie, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en als sluitstuk handhaving. Deze doelstellingen zijn ook vertaald in de
toezichtsstrategie. Als eerste wordt ingezet op preventie. Vervolgens wordt uitgegaan van
maatschappelijke, eigen verantwoordelijkheid van (para)commerciële horeca, detailhandel en
jongeren. Tot slot wordt ingezet op handhaving (denk aan: sancties) om naleving van de regels
van de DHW af te dwingen.
Het beleid treedt op 1 januari 2014 in werking en ligt vanaf die datum zes weken ter inzage in
het informatiecentrum van het gemeentehuis in Goor.
3. Conclusie
Wij verzoeken u kennis te nemen van de toezichtsstrategie. Voor inhoudelijke vragen over dit
beleid kunt u terecht bij de afdeling Vergunningen en handhaving van de gemeente
Hof van Twente.
“RAADSMEMO” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname.
“RAADSINFORMATIE” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de
commissie Algemeen of Fysiek.

