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Evaluatie participatieproces Drank- en Horecawet 
 
De raad heeft op 23 april 2013 besloten Afdeling 8a APV Hof van Twente participatief voor te 
bereiden op het niveau consultatie. Daarbij heeft zij besloten dit traject te willen evalueren.  
 
Om tot een goede evaluatie te komen van het participatieproces Drank- en Horecawet wordt 
er gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek biedt cijfermatige 
informatie en geeft veelal antwoorden op vragen die in termen van hoeveelheden kunnen 
worden uitgedrukt. Daarnaast is het onderzoek empirisch- analytisch. Het onderzoek is 
herhaalbaar en controleerbaar. De ervaring van de ondervraagden is de bron van kennis 
(Verhoeven, 2010).  
 
Met behulp van de uitkomsten van de enquête zal er een uitspraak gedaan worden over het 
tot stand komen van de Drank- en Horecaverordening (afdeling 8a APV). Daarbij gaat het 
vooral om de nieuwe manier van voorbereiden. Deze is participatief voorbereid op het niveau 
van consultatie. Er zullen twee verschillende enquêtes afgenomen worden. Een enquête is 
afgenomen bij de gemeenteraad en de andere is afgenomen onder de aanwezigen van de 
participatiebijeenkomst Drank- en Horecawet op 27 mei 2013.  

Stakeholders 
De enquête onder de externe stakeholders is ingevuld door 9 mensen van de 47. In het 
algemeen is de participatiebijeenkomst als positief ervaren en dat wijst ook uit de 
antwoorden van de enquête. Alle resultaten zijn te zien in bijlage 1.  
 
De enquête wijst uit dat de participatiebijeenkomst als positief is ervaren. 89% zegt dat de 
gemeente vaker gebruik moet maken van participatiebijeenkomsten, slechts 11% is hier 
neutraal in en maakt geen keuze. Bij een volgende participatiebijeenkomst is het handig om 
de gekozen werkvorm (discussietafels) de volgende keer ook te hanteren. De gekozen 
werkvorm werd namelijk als prettig ervaren. Het is goed om dit mee te nemen in mogelijke 
volgende participatiebijeenkomsten. Daarnaast was er in de gekozen werkvorm genoeg 
ruimte om inbreng te kunnen leveren volgens de aanwezige stakeholders. Het overgrote 
deel(78%) vond dat in de gekozen werkvorm genoeg ruimte was voor inbreng. De andere 
waren hier neutraal over.  
 
Op de volgende stelling: ‘Voordat ik deelnam aan de participatiebijeenkomst was het doel 
(van discussie naar dialoog; samenspel Drank- en 
Horecawet: advies geven aan de raad over op te nemen 
bepalingen APV) van deze avond voldoende duidelijk’. 
Heeft 44% aangegeven het doel voor de 
participatiebijeenkomst duidelijk te hebben. Daarnaast heeft 
44% aangegeven hier neutraal in te zijn. Slechts 11% geeft 
aan het doel niet duidelijk te hebben gehad voor de 
participatiebijeenkomst. De antwoorden zijn in figuur 1 
weergegeven in een cirkeldiagram. Het is belangrijk dat de 

volgende keer duidelijk het doel van de avond geschetst 
wordt, zodat iedereen weet wat het doel die avond is en 
waarom men bij elkaar zit.  

Figuur 1: Het doel van de participatiebijeenkomst 
was duidelijk. 



Het is belangrijk dat alle belanghebbenden bij het participatieproces betrokken worden. 22% 
vond dat niet alle belanghebbenden aanwezig waren bij de participatiebijeenkomst op 27 mei 
2013.  
 
De participatiebijeenkomst werd zoals eerder al gezegd als prettig ervaren. De aanwezige 
stakeholders die de enquête hebben ingevuld vonden de uitwisseling en samenwerking 
tussen de gemeente en deelnemers constructief. Op deze manier wordt een positieve 
samenwerking tussen de burgers en de gemeente gecreëerd. Daarnaast ontstaat er tegelijk 
een draagvlak. 
Op de stelling: ‘Het consultatiedocument geeft een getrouwe weerslag van de participatie 
avond en de follow up’ werd voornamelijk 
neutraal geantwoord. De antwoorden zijn te 
zien in figuur 2 in de cirkeldiagram. Daar is te 
zien dat 55% neutraal heeft geantwoord en 
44% mee eens heeft geantwoord. Er kan 
geconcludeerd worden dat het 
consultatiedocument een getrouwe weerslag 
van de participatieavond en de follow up 
geeft.  
 
Opvallend 
Bijzonder is om te zien dat slechts 11% zich 
kan vinden in de uiteindelijke beslissing van de raad. De rest (89%) is hier neutraal over. Het 
is bijzonder om dat er over het algemeen positief wordt gedacht over het participatieproces, 
maar uiteindelijk maar 11% zich volledig kan vinden in de uiteindelijke beslissing van de 
raad. Een participatieproces dat als zeer positief wordt ervaren hoeft niet altijd te leiden tot 
een uitkomst waarin iedereen zich volledig kan vinden.  

Raadsleden 
Naast het bevragen van de externe stakeholders hebben wij ook de raadsleden een digitale 
enquête gegeven. Een aantal raadsleden heeft respons gegeven. De resultaten zijn terug te 
lezen in bijlage 2. Opvallend is dat de raadsleden op veel stellingen hetzelfde hebben 
geantwoord. Over het algemeen zijn de raadsleden positief over het participatieproces.  
 
De raadsleden vonden dat het participatieproces heeft plaatsgevonden binnen de kaders van 
consultatie die vooraf door de raad geschetst waren (raadsbesluit 23 april 2013). Dit is 
afgebeeld in figuur 3. De raadsleden vonden allen dat door middel van een participatietraject 
meer draagvlak wordt gecreëerd onder de belanghebbenden. Daarnaast vonden de 
raadsleden dat er tijdens de participatiebijeenkomst voldoendebelanghebbenden aanwezig 
waren. Een logisch gevolg hiervan is dat de raadsleden vonden dat deze manier van 
wetsvoorbereiding positief heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Drank- en 
Horecaverordening (afdeling 8a APV).  

 
 
 
De raadsleden hadden op een paar punten een verschillende mening.  
 

Figuur 2: Consultatiedocument en de follow up. 

Figuur 3: Participatieproces binnen de 
kaders van consultatie 



 
Op de stelling: ‘De geformuleerde doelstelling (van discussie naar dialoog; samenspel 
Drank- en Horecawet: advies geven aan de raad 
over op te nemen bepalingen APV) van de 
consultatie was vooraf voldoende duidelijk’. Gaf 
67% aan dat het voldoende duidelijk was. 33% 
gaf aan neutraal te zijn. Op de stelling: ‘In 
hoeverre bent u het eens met de volgende 
stelling: ‘Het gekozen niveau consultatie uit het 
participatiewiel is te laag. Het had ook best 
samenwerking mogen zijn’’ is een verdeelde 
mening te zien. Figuur 4 laat deze verdeling goed 
zien.  
 

Concluderend 
Wij beseffen dat de respons gering was, maar hechten er toch aan om dit experimentele 
participatieve proces op dit moment te evalueren. Er kunnen voorzichtige conclusies worden 
getroffen. 
 
Er kan gesteld worden dat het participatieproces als zeer positief is ervaren. De stakeholders 
waren over het algemeen tevreden over het proces. De werkvorm werd als prettig 
beschouwd. Tijdens een participatiebijeenkomst is er voldoende ruimte voor inbreng van de 
stakeholders. Iedere stakeholder kan tijdens een participatiebijeenkomst genoeg inbreng 
geven vanuit zichzelf. Daarnaast was de uitwisseling en de samenwerking tussen de 
gemeente en de deelnemers van de bijeenkomst open en constructief. Al met al wordt het 
proces aangemerkt al positief.  
 
Daarnaast zijn er natuurlijk verbeterpunten. Het doel van de participatiebijeenkomst was niet 
voor iedereen gelijk helemaal helder. Uit de enquête blijkt dat niet iedereen het doel van de 
bijeenkomst vooraf helemaal helder had. Voor een mogelijke volgende keer moet dit 
meegenomen worden. Uit de enquête blijkt dat er verschillend gedacht wordt over de 
aanwezige belanghebbenden. 78% vond dat alle belanghebbenden aanwezig waren en 22% 
vond dat niet alle belanghebbenden aanwezig waren. Het is belangrijk dat alle 
belanghebbenden aanwezig zijn bij een participatiebijeenkomst om een goed 
participatieproces door te gaan. Het is positief dat veel meer dan de helft vond dat alle 
belanghebbenden aanwezig waren, maar in het achterhoofd moet gehouden worden dat 
zoveel mogelijk belanghebbenden aanwezig moeten zijn bij een participatiebijeenkomst.  
 
De raadsleden waren zeer positief over het participatietraject. Zij vonden dat door het 
inzetten van een participatietraject meer draagvlak onder de belanghebbenden wordt 
gecreëerd. Zowel de belanghebbenden als de raadsleden geven aan dat de vooraf gestelde 
doelstelling niet geheel duidelijk was bij iedereen. De volgende keer zal dit verbeterd moeten 
worden. Over het gekozen niveau van consultatie kan de volgende keer nog beter over 
nagedacht worden. Er moet goed afgewogen worden welk niveau van consultatie gekozen 
wordt.  
 
Zowel de raadsleden als de belanghebbenden zijn zeer positief over het participatietraject. 
Er kan geconcludeerd worden dat de manier van voorbereiden positief bijdraagt aan het 
draagvlak, maar dat er daardoor ook openheid gecreëerd wordt. De conclusie van deze 
evaluatie is dat een participatietraject vaker overwogen mag worden. Een inzet van een 
participatietraject draagt positief bij en wordt ook als positief ervaren.  
 
 

Figuur 4: Gekozen niveau van consultatie 



Bijlage 1 

De resultaten van de enquête onder de stakeholders 
 
In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: ‘Voordat ik deelnam aan de 
participatiebijeenkomst was het doel (van discussie naar dialoog; samenspel Drank- 
en Horecawet: advies geven aan de raad over op te nemen bepalingen APV) van deze 
avond voldoende duidelijk’.  

 
Mee eens 4 44% 

Neutraal 4 44% 

Mee oneens 1 11% 

 
In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: ‘Alle belanghebbenden zijn 
betrokken bij het participatieproces’.  

 
Mee eens  7 78% 

Neutraal 0 0% 

Mee oneens 2 22% 

De gekozen werkvorm (discussietafels) heb ik ervaren als: 

 
Prettig 8 89% 

Neutraal 1 11% 

Onprettig 0 0% 



In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: ‘De gekozen werkvorm bood 
voldoende ruimte om inbreng te kunnen leveren’.  

 
Mee eens 7 78% 

Neutraal 2 22% 

Mee oneens 0 0% 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: ‘De uitwisseling en 
samenwerking tussen gemeente en deelnemers onderling was open en constructief’.  

 
Mee eens 8 89% 

Neutraal 1 11% 

Mee oneens 0 0% 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: ‘Het consultatiedocument geeft 
een getrouwe weerslag van de participatie avond en de follow up’. 

 
Mee eens 4 44% 

Neutraal 5 56% 

Mee oneens 0 0% 

 



In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: ‘Ik kan mij vinden in de 
uiteindelijke beslissing van de raad’.  

 
Mee eens 1 11% 

Neutraal 8 89% 

Mee oneens 0 0% 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: ‘De gemeente moet vaker 
gebruik maken van een participatieproces met de verschillende belanghebbenden’. 

 
Mee eens 8 89% 

Neutraal 1 11% 

Mee oneens 0 0% 

Overige opmerkingen/ aanbevelingen 
Geen 
  
  



Bijlage 2 

De resultaten van de enquête onder de raadsleden 

Het participatieproces heeft plaatsgevonden binnen de kaders van consultatie die 
vooraf door de raad geschetst waren (raadsbesluit 23 april 2013).  

 
Mee eens 3 100% 

Neutraal 0 0% 

Mee oneens 0 0% 

De geformuleerde doelstelling (van discussie naar dialoog; samenspel Drank- en 
Horecawet: advies geven aan de raad over op te nemen bepalingen APV) van de 
consultatie was vooraf voldoende duidelijk: 

 
Duidelijk 2 67% 

Neutraal 1 33% 

Onduidelijk 0 0% 

Door het participatietraject zal er meer draagvlak onder de belanghebbenden voor de 
Drank- en Horecaverordening (afdeling 8a APV) zijn.  

 
Mee eens 3 100% 

Neutraal 0 0% 

Mee oneens 0 0% 



Er zijn bij de consultatie voldoende belanghebbenden betrokken bij het 
participatieproces.  

 
Mee eens 3 100% 

Neutraal 0 0% 

Mee oneens 0 0% 

Deze manier van wetsvoorbereiding heeft positief bijgedragen aan de totstandkoming 
van de Drank- en Horecaverordening (afdeling 8a APV).  

 
Mee eens 3 100% 

Neutraal 0 0% 

Mee oneens 0 0% 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: ‘Het gekozen niveau consultatie 
uit het participatiewiel is te laag. Het had ook best samenwerking mogen zijn’.  

 
Mee eens 1 33% 

Neutraal 1 33% 

Mee oneens 1 33% 

Overige opmerkingen/ aanbevelingen 
  



Bijlage 3: Verslag van de raadscommissie algemeen  
 
Het verslag van 3 september: 
 
Algemene Plaatselijke Verordening 2013 

 TER AVEST (PvdA): hoe wordt omgegaan met illegaal plakken, hoe wordt het 

gehandhaafd en wie betaalt de kosten van verwijderen (art. 2.42 en 4.12). 

 SCHOLTEN (CDA): wat wordt bedoeld met sluiting van een kantine 2 uur na afloop van het 

sportevenement, 2 uur na het laatste fluitsignaal is wel snel. Hij pleit voor 3 uur. 

Over commerciële activiteiten staat niets vermeld, hoe wordt daar tegenaan gekeken?  

 SNIJDER (VVD): de samenvatting is duidelijk. Art. 2.44 is niet duidelijk, dit kan wel 

vervallen. 

Art. 2.73, 2a: klopt open een voetpad wel? 

 

Burgemeester NAUTA: nader antwoord over 2.44 en 2.73 volgt. 

Commerciële activiteiten zijn besproken tijdens de bijeenkomst. 

Illegaal plakken: alshet storend is zal een BOA of politie zeker ingrijpen. 

 

 SCHOLTEN (CDA): er zijn convenanten gesloten met kantines van verenigingen, als de 

gemeente extra regels over commerciële activiteiten moet opnemen in de APV wat is dan 

nog de waarde van het convenant? 

 BRUINS (VVD): ze pleit voor 10% minder regelgeving in de APV. Niet alle kantines achter 

de broek aan zitten hoe laat de kantines sluiten, verantwoordelijkheid bij de verenigingen 

leggen.  

 RIJKENS (PvdA): de horeca wil geen para-commerciële activiteiten in kantines en zal niet 

instemmen met 3 uur na sluitingstijd.  

 

Burgemeester NAUTA: op alcoholschenktijden en bijeenkomsten van persoonlijke aard moet 

wettelijk iets worden vastgelegd, n.a.v. de consultatie is de meest milde vorm opgenomen in de 

APV.  

Sluitingstijd na 2 uur: als de scheidsrechter fluit, is de wedstrijd voorbij. 

 

 SCHOLTEN (CDA): akkoord met het voorstel, het is goed besproken met de verenigingen. 

 

Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad. 
 


