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Geachte Raad,
Door de fractie van het CDA zijn op 13 november 2018 vragen gesteld over de verstrekking van
drank door paracommerciële rechtspersonen.
Het college/de burgemeester* wordt verzocht de volgende vraag/vragen*
schriftelijk/mondeling* te beantwoorden:
Op 20 juli 2016 is de gewijzigde APV Voorschoten gepubliceerd (zie bijlage).
Op grond van het gewijzigde art. 2.34 mogen para commerciële rechtspersonen thans zwakalcoholische dranken verstrekken voor ten hoogste 40 bijeenkomsten van persoonlijke aard per
kalender jaar per inrichting.
Voorts: zwak alcoholische dranken mogen worden verstrekt voor een onbeperkt aantal
bijeenkomsten van andere verenigingen en / of derden (niet zijde bijeenkomsten van
persoonlijke aard) per kalenderjaar per inrichting.
En: bij de actualisatie van de APV is beoogd de meldingsplicht van verenigingen te
vereenvoudigen om daarmee administratieve belasting van verenigingen tegen te gaan.
Onderstaand treft u de beantwoording aan van de door u gestelde schriftelijke vragen.
Vraag 1:
Met het betr. raadsbesluit heeft de raad uiting gegeven aan haar wens verenigingen te
ondersteunen bij het genereren van eigen inkomsten (ook om daarmee hun afhankelijkheid van
afnemende inkomsten uit gemeentelijke subsidies te compenseren). Is het college zich bewust
van de intenties van de raad ?
Ja, het college is zich bewust van de intenties van de raad. Door middel van de 6e wijziging van
de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010 (hierna: APV) wordt het genereren van
extra inkomsten door de verhuur van clubgebouwen van paracommerciële rechtspersonen voor
bijeenkomsten aan derden mogelijk gemaakt. Daarbij wordt opgemerkt dat de paracommerciële
rechtspersonen wel in het bezit dienen te zijn van de benodigde vergunning(en), ontheffing(en)
en melding(en). Zoals een drank- en horecavergunning, een melding brandveiligheid en
exploitatievergunning.
Vraag 2:
is een (sport)vereniging een para commerciële rechtspersoon?

Zo ja; waarom?
Zo nee: waarom niet?
Ja, een (sport)vereniging is een paracommerciële rechtspersoon als voldaan wordt aan de
definitie van paracommerciële rechtspersoon. Een paracommerciële rechtspersoon is een
rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele,
educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer
van een horecabedrijf, (art. 1, lid 1, Drank- en Horecawet, hierna: DHW). In art. 2:34a van de
APV wordt verwezen naar deze definitie.
Vraag 3:
Wat wordt verstaan onder bijeenkomsten van persoonlijke aard?
Onder bijeenkomsten van persoonlijke aard worden verstaan: bijeenkomsten die geen direct
verband houden met de statutaire doeleinden van de betreffende paracommerciële
rechtspersoon. Bijvoorbeeld bruiloften en feesten & partijen.
Vraag 4:
Wat verstaan onder bijeenkomsten van niet-persoonlijke aard?
Onder bijeenkomsten van niet-persoonlijke aard worden verstaan: bijeenkomsten niet zijnde
bijeenkomsten van persoonlijke aard. Bijvoorbeeld het 25 jarig jubileum van de vereniging.
Vraag 5:
Wat zijn zwak-alcoholische dranken?
Volgens artikel 1, lid 1, onder 3º, van de DHW wordt onder zwak-alcoholhoudende drank
verstaan: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank. Onder sterke drank wordt
verstaan: de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer
volumenprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn (artikel 1, lid 1, onder 3º, van
de DHW).
Vraag 6:
Moet een kantine in een (sport)vereniging in de regel worden beschouwd als een ondergeschikte
vorm van niet-zelfstandige horeca?
Zo ja: waarom?
Zo nee: waarom niet?
Of een kantine van een (sport)vereniging beschouwd wordt als een vorm van ondergeschikte
horeca hangt af van de bestemming van het betreffende pand op grond van het vigerende
bestemmingsplan.
Vraag 7:
Valt een kantine die wordt beschouwd als een ondergeschikte vorm van niet-zelfstandige horeca
onder de kwalificatie ‘para commercieel’?
Zie de beantwoording van vraag 1 en 6.
Vraag 8:
Onder welke condities en voorwaarden mag een para commerciële rechtspersoon zwakalcoholische dranken verstrekken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard?

De condities en voorwaarden waaronder een paracommerciele rechtspersoon zwak-alcoholische
drank mag verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn afhankelijk van welke
vergunning(en), ontheffing(en) en melding(en) de paracommerciele rechtspersoon in haar bezit
heeft. Indien de betreffende paracommerciele rechtspersoon niet in het bezit is van alle
benodigde vergunning(en), onheffingen(en) en melding(en), zal/zullen deze alsnog
aangevraagd dienen te worden.
Vraag 9:
Is het college bereid verenigingen te faciliteren bij het mogelijk maken van het verstrekken van
zwak-alcoholische dranken bij bijeenkomsten van persoonlijk aard zoals bedoeld in de APV ?
Zo ja: hoe?
Zo nee: waarom niet?
Zie de beantwoording van vraag 1.
Vraag 10:
Bij het Deltaplein hebben college en raad besloten medewerking te verlenen aan het aanpassen
van het bestemmingsplan om daarmee ruimere mogelijkheden te creëren voor de exploitant
van de accommodatie terwijl bij het oorspronkelijke bestemmingsplan Deltaplein – en daarmee
de oorspronkelijke omvang van het te exploiteren gebouw - vooral het tegengaan van
geluidsoverlast bij direct omwonenden een relevante criterium was. Een groter gebouw, met
ruimere exploitatiemogelijkheden, genereert immers meer geluid.
Is het college bereid voor verenigingen dienovereenkomstig te faciliteren zodat het verstrekken
van zwak alcoholische dranken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard ook op grond van het
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt?
Zo ja, wat heeft het college hiervoor nodig?
Zo nee, waarom niet?
Het college is in principe welwillend om verenigingen te faciliteren.
Wij zijn wel gehouden om van geval tot geval een belangenafweging te maken. Hierbij wordt
o.a. gelet op de afstand van woningen tot het clubgebouw, geluidsisolatie van het clubgebouw
en de frequentie van het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard.
Verenigingen moeten wel eerst een aanvraag indienen.
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