griffie@dalfsen.nl

Gemeente Dalfsen
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 35
7720 AA Dalfsen

Datum
Onderwerp

: 6 januari 2015
: Brandbrief: Jeugd & alcohol en paracommercie

Geachte gemeenteraad,

Een belangrijk doel van de vernieuwingen in de Drank- en Horecawet is het terugdringen en het
voorkomen van alcoholmisbruik door jeugdigen. De verordening paracommercie heeft daar ook
direct invloed op. Zo dienen in de verordening immers regels te worden opgesteld voor
dorpshuizen en sportkantines waar het gaat om schenktijden, het houden van feesten en partijen
voor leden en niet-leden enzovoorts. Zoals de term 'paracommercie' al aangeeft, is de
verordening vooral bedoeld om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Een dorpshuis of
sportkantine concurreert immers niet binnen een gelijk speelveld met reguliere horecabedrijven.
Het zal u duidelijk zijn dat daar ook een belang ligt van onze achterban met het oog op toezicht
en handhaving.
Bij de totstandkoming van veel gemeentelijke verordeningen met betrekking tot paracommerciële
instellingen hebben wij al moeten constateren dat in veel gevallen ruimere schenktijden worden
toegestaan en meer gelegenheid wordt geboden voor het houden van bijeenkomsten van
persoonlijke aard en bijeenkomsten die zijn gericht op niet leden dan voor 1 januari 2013 in de
individuele vergunningen van paracommerciële instellingen was vastgelegd. Een ontwikkeling
die wij, zoals u bekend is, betreuren.
Ernstiger nog vinden wij dat ons in toenemende mate berichten vanuit de achterban bereiken dat
in veel gemeenten het toezicht en de handhaving niet actief wordt opgepakt of in het geheel nog
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Op 1 januari 2013 zijn belangrijke aanpassingen in de nieuwe Drank- en horecawet in werking
getreden. Op grond van deze wet is elke gemeente onder meer verplicht om voor 1 januari 2014
een verordening paracommercie vast te stellen. Wij schrijven u deze brandbrief omdat wij, en
onze achterban, ons ernstig zorgen maken over de manier waarop deze verordeningen tot stand
zijn gekomen maar met name het toezicht op en de handhaving van deze verordeningen. Onze
zorgen worden niet alleen ingegeven door de economische belangen van onze achterban, maar
ook door het belang van een verantwoord en adequaat gemeentelijk jeugd & alcoholbeleid.

niet op orde is. In veel gemeenten waar in de verordening een meldingsplicht is vastgelegd voor
feesten van persoonlijke aard in PC instellingen blijkt een jaar na dato geen functioneel en
inzichtelijk systeem te zijn van meldingen waardoor een goede controle niet mogelijk is. Kortom
in veel gemeenten wordt geen prioriteit gegeven aan dit onderwerp.
U begrijpt dat wij zeer bezorgd zijn over deze signalen. Natuurlijk gelet op de bewaking van een
gelijk speelveld maar ook vanwege het algemeen belang van verantwoord alcoholgebruik. Daar
hoort bij dat dorpshuizen en sportclubs dienen te focussen op de hoofdreden van hun bestaan
en dat is niet de baromzet.
Omdat voorkomen beter is dan genezen, willen wij hierbij om uw nadrukkelijke aandacht vragen
voor het grote belang van een goede invulling van goed toezicht op en de handhaving van de
paracommerciële verordening.
Overigens kan het zijn dat uw gemeente momenteel reeds de aandacht heeft gevestigd op
bovenstaande problematiek, maar het leek ons goed om alle gemeenten in de provincie
Overijssel tegelijkertijd en op gelijke wijze op de hoogte te stellen van onze zorg.

Het direct stimuleren/gedogen van jeugdig alcoholgebruik in paracommerciële instellingen,
strookt niet met de doelstellingen van de Drank en Horeca wet. Door een ongelijk speelveld
tussen paracommerciële instellingen enerzijds en de professionele horeca anderzijds, is het zo
dat de horeca in voorkomende gevallen niet meer voldoende kan renderen. In het huidige
economische klimaat betekent dit zelfs mogelijk gedwongen bedrijfsbeëindiging.
Naast persoonlijk drama voor de betrokken ondernemer en zijn gezin, heeft ook de
werkgelegenheid en leefbaarheid in de dorpen daar onder te lijden. Ook in dit verband doen wij
een dringend beroep op u om te handelen zoals in de verordening is vastgelegd: voorkoming
van oneerlijke concurrentie en alcoholmisbruik onder jeugdigen.
Wij realiseren ons terdege de complexiteit voor de politiek rondom deze thema’s. Wij verzoeken
u echter met klem het voorkomen van alcoholmisbruik onder jeugdigen en oneerlijke
concurrentie in paracommercie instellingen, absolute prioriteit te geven en er voor te zorgen dat
het de regels van de verordening onverkort en volledig wordt nageleefd.
De regiomanagers van Koninklijke Horeca Nederland in Overijssel kunnen u nader informeren
over de situatie in uw gemeente. Indien u dat wenselijk acht, laat u ons dit dan onverwijld weten.
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Gelijktijdige benadering van alle gemeenten leek ons temeer juist nu diverse gemeenten de
klokken op dit punt wellicht gelijk willen zetten en omdat er in sommige gevallen sprake is van
intergemeentelijke handhaving. Tevens bereiken ons signalen vanuit diverse politiekorpsen in
Overijssel dat door overlast veroorzaakt door hokken en keten, er regelmatig onvoldoende
capaciteit is om tijdens uitgaansavonden nog in de binnensteden aanwezig te zijn.
Afstemming van beleid en handhaving is met verschuiving van de handhaving van de Drank- en
Horecawet naar de gemeenten nog belangrijker geworden.

Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereid een nadere toelichting te geven op deze brief en
het gesprek met u aan te gaan. Koninklijke Horeca Nederland zal dat altijd doen vanuit
overtuiging dat we alleen met een integrale benadering van de aanpak van overmatig
alcoholgebruik door jongeren echt resultaten zullen gaan boeken.
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