Toezegging aan de raad
Registratienummer 2019-02

Datum:
Van collegelid:
Aan:
Onderwerp:

27 december 2018
G.J. de Graaf
Raads- en commissieleden via de raadsinfo
MFC Vorchten, verzoek om aanpassing horeca-beleid

Toezegging gedaan tijdens de vergadering van:


de commissie Samenleving

van 19 september ‘18

Omschrijving van de toezegging:
Burgemeester de Graaf heeft toegezegd dat het college voor 31 december een standpunt zou
innemen en met de raad zou delen over het verzoek van het bestuur van MFC Vorchten om meer
horecamogelijkheden (bijvoorbeeld verjaardagen vieren) in hun accommodatie.
Antwoord (in te vullen door organisatie):
Aan het bestuur van de MFC is tussentijds het bericht verzonden dat hun verzoek niet op zichzelf
staat, maar dat meer (voetbal)verenigingen hebben aangekondigd een verzoek te willen indienen
om meer exploitatiemogelijkheden in hun kantine (paracommercie). Hen is aanbevolen de
verbinding te zoeken met deze verenigingen. En hen is medegedeeld dat pas op het verzoek wordt
beslist als de wensen van de overige verenigingen bekend zijn.
Het verzoek van de (voetbal)verenigingen zou de gemeente in december worden toegezonden maar
is tot op heden niet binnengekomen. Wel is er in de tussentijd een brief ontvangen van de
plaatselijke horecavereniging waar zij waarschuwen voor een teveel aan horecalocaties in de
gemeente Heerde en voor verruiming van horecamogelijkheden bij para commerciële inrichtingen.
De Drank- en horecawet staat de raad toe om bijvoorbeeld de schenktijden (in de APV) te verruimen
maar ook bijvoorbeeld om een beperkt aantal feesten van persoonlijke aard toe te staan in elke
kantine. Dit is in enkele omliggende gemeenten het geval. Ook kan, net als differentiatie in de
bestaande schenktijden, een verruiming van exploitatiemogelijkheden per soort para commerciële
inrichting (voetbal versus andere sport, MFC, MFA, vereniging, stichting etc.) verschillen in één
gemeente.
Zodra de wensen van alle verenigingen en stichtingen ons bekend zijn, de nieuwe burgemeester een
standpunt kan innemen over de gevolgen voor de openbare orde en de veiligheid, het sanctie- en
handhavingsbeleid daar aan gekoppeld wordt, het ontheffingenbeleid (bij evenementen) up-to-date
wordt gebracht en de gevolgen voor het bestaande alcoholmatigingsbeleid geïnventariseerd zijn,
wordt integraal aan de raad een voorstel gedaan.

Dit sjabloon is bedoeld voor toezeggingen aan de raad die niet in het verslag verwerkt kunnen worden. Vragen hierover
kunnen worden gesteld tijdens de rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo
ter bespreking te agenderen voor een eerstvolgende commissievergadering.

