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Onderwerp: Startnotitie integraal horecabeleid 

Voorstel: De startnotitie integraal horecabeleid vaststellen en hiermee het startsein 

geven voor het opstellen van de Kadernota integraal horecabeleid 2013- 

2016, 0.a. ter implementatie van de doelstellingen en wettelijke kaders van 

de gewijzigde Drank- en Horecawet 2013   
  

1 SAMENVATTING 

Nu de Tweede Kamer en Eerste kamer beiden akkoord zijn met de nieuwe Drank- en Horeca- 

wet en deze per 1 januari 2013 in werking treedt, dient onze gemeente zich hierop goed voor 

te bereiden. De bijgevoegde Startnotitie Integraal horecabeleid geeft hiervoor het startsein. In 

de Startnotitie wordt een overzicht gegeven van wat de gemeente Hof van Twente gaat doen 

in de voorbereiding op de nieuwe wet, mede tegemoetkomend aan strategische doelstellingen 

als aanpak jeugd en alcohol, verminderen horeca overlast ‚ duidelijk beleid stellen ten aanzien 

van paracommerciële horeca, het stellen van een handhavingsambitie etc. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Tot op heden kent de gemeente Hof van Twente geen integraal horecabeleid. Wel kent de 

gemeente sinds 2009 een Alcoholmatigingsbeleid, een keten en hokkenbeleid en een horeca- 

convenant. Het ontbreken van integraal horecabeleid heeft de afgelopen jaren niet tot grote 

problemen geleid. De reden dat wij menen dat nu behoefte bestaat aan een integraal horeca- 

beleid ligt in een behoefte naar samenhang en integraliteit, de wijziging van de Drank- en 

horecawet per 1 januari 2013 alsook de behoefte aan actualisering van de afzonderlijke beleids- 

documenten uit 2009 gelet op uitkomsten van het Integrale Veiligheidsmonitor Hof van Twente 

2011 (IVM) en het Emovo-onderzoek naar drankgebruik bij jongeren van de GGD d.d. juni 2012. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Drank- en Horecawet, APV, bestemmingsplannen, Gemeentewet, convenanten. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Wij wil bereiken dat een integraal horeca beleid wordt opgesteld. De aanleiding hiervoor is 

de wijziging van de Drank en horecawet per 1-1-2013 als volgt: 

= De gemeente wordt op grond van artikel 4 verplicht gesteld een verordening op te stellen 

ten aanzien van alcoholverstrekking bij paracommerciële inrichtingen ten behoeve van het 

voorkomen van oneerlijke concurrentie. In deze verordening is het de gemeente toege- 

staan rekening te houden met de aard van de para commerciële rechtspersoon. Zo kan uw 

gemeenteraad verder (discretionaire bevoegdheid) besluiten tot het verbieden van Happy 

hours (is nu verboden via civielrechtelijk horecaconvenant). Ook kan de gemeenteraad 

besluiten de sluitingstijden te koppelen aan de leeftijden van de bezoekers. Deze 

bepalingen kunnen worden opgenomen in de APV. 

  



  

= Deregulering in vergunningverlening. 

= Toezicht en handhaving wordt overgeheveld van Voedsel en Waren Autoriteit naar de 

gemeente; de burgemeester en met het instrument de bestuurlijke boete, op te leggen door 

een BOA. 

= Burgemeester wordt bevoegd bestuursorgaan in de vergunningverlening. 

De Drank- en Horecawet geeft in haar overgangsbepalingen aan dat voor 1 januari 2014 de 

bepalingen in de verordening (APV) moeten zijn opgenomen. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Wij willen de implementatie van de wijzigingen van de Drank- en Horecawet op een heldere en 

efficiënte wijze realiseren. Bijgaande Startnotitie geeft daarvoor het kader. 

4.C Wat mag het kosten? 

Het voorbereiden van integraal horecabeleid alsmede andere beleidsmatige producten past 

binnen de uren van de betreffende afdelingen. 

Bij het op te stellen Integraal horecabeleid komt vanzelfsprekend ook de nieuwe handhavings- 

taak aan de orde. Mede afhankelijk van de ambitie ten aanzien van handhaving is hierbij de 

vraag relevant of en in hoeverre hieraan binnen bestaande middelen invulling kan worden 

gegeven. 

4.D Wat is het alternatief? 

Niet besluiten tot het vaststellen van de Startnotitie en de voorbereidingen inzake de nieuwe 

Drank- en Horecawet 2013 ad hoc aanpakken. 

4.E Wat is het risico? 

Indien de Startnotitie niet wordt vastgesteld en er niet wordt besloten tot integrale 

beleidsvorming, loopt de gemeente het risico om zich te focussen op één strategische 

doelstelling, bijvoorbeeld veiligheid. Daardoor kan het risico ontstaan andere strategische 

doelstellingen uit het oog te verliezen. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

In de bijgevoegde Startnotitie wordt de vervolgprocedure uiteengezet. 

5 COMMUNICATIE 

De Startnotitie zal ter kennisname worden aangeboden aan de politie, de Veiligheidsregio 

Twente en het horecaoverleg. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 
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