
 

 
  
 RAADSVOORSTEL 

  
  

20080623 - 6. Nota ketenbeleid - RaadsVOORSTEL 

 status: A 
 
Agendapunt: 6 
Onderwerp: Vaststelling ketenbeleid 
  
Commissie: 16-6-2008, nr. 6 
Raadsvoorstel:      , nr.       
  
Portefeuillehouder : mw. G. Laarman-Hemstede                                     
Beleidsterrein: - Welzijn                                      
Programma: 7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening 
  
Ter inzage (o.m.) : - nvt 
  
Informant: Remco Hendriks 

 
E. r.hendriks@dalfsen.nl  
T. (0529) 43 89 27 

 
 
Voorstel:
Vast te stellen de in de Nota Ketenbeleid voorgestelde beleidslijn en bijbehorende actiepunten ten aanzien 
van keten in de gemeente Dalfsen. 
 
 
Inleiding:
Binnen plattelandsgemeenten staan de keten op dit moment hoog op de politieke agenda. Dit heeft een 
aantal redenen. De keten trekken veel bezoekers en zowel jongeren als ouders laten zich enthousiast uit 
over de keet. Keten hebben een duidelijke positieve sociale functie. Er doet zich echter een aantal 
ontwikkelingen voor die gemeenten dwingt een bepaalde beleidslijn te kiezen.  
 
Landelijk gezien is er veel aandacht voor het alcoholgebruik onder de jeugdige keetbezoekers. De 
schadelijke gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd worden steeds duidelijker. Verder heeft de Raad 
van State onlangs bepaald dat de gemeente Putten moet optreden tegen zeven zogenaamde “bierketen”.  
Hier werd meerdere avonden per week alcohol geschonken aan gemiddeld 20 tot 30 personen. De 
uitspraak werd gedaan omdat het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) een procedure had aangespannen. 
De BEM stelde, dat het verstrekken van alcohol in de keten leidde tot oneerlijke concurrentie en 
omzetverlies voor de lokale horeca. Voor zover bekend is hiervan in de gemeente Dalfsen geen sprake. De 
keten hier zijn kleinschalig, veelal als 'verlengde huiskamers' en zijn soms na een maand al weer 
verdwenen.   
 
In september 2007 is de raad per brief geïnformeerd welke beleidslijn het college hanteert met betrekking 
tot keten in de gemeente Dalfsen. Het was de wens van de raad dat hierover een notitie zou verschijnen. 
Deze bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.   
 
Beleidskader en rol gemeente:
Van gemeenten wordt dus meer en meer verwacht dat zij (beleids)keuzes maken ten aanzien van de 
wijzen waarop zij met de keten willen omgaan. Naast de positieve aspecten van keten zijn er ook enkele 
belangrijke nadelen. In de eerste plaats is er in de keten geen sprake van georganiseerd toezicht. De 
verantwoordelijkheid ligt vooral bij de (vaak jonge) bezoekers zelf. In de keten wordt (vaak) veel alcohol 
gedronken. Een belangrijk bijkomend probleem is dat veel keten niet voldoen aan de 



 
 
 

  
 
   

 

(brand)veiligheidseisen en de vestigingseisen die onder andere door de gemeentelijke bouwvoorschriften 
en bestemmingsplan zijn voorgeschreven.    
 
Alternatieven:
In de nota worden drie scenario’s gepresenteerd over hoe om te gaan met de keten. Op basis van de 
reeds in 2005 ingezette beleidslijn en de aard van de problematiek in de gemeente Dalfsen hebben wij een 
keuze gemaakt voor een tussenvorm. Wij stellen een combinatie voor van voorlichting en informatie op het 
gebied van alcoholgebruik en brandveiligheid en daarnaast te handhaven indien zich excessen voordoen.  
 
Financieel kader:
Er zullen kosten moeten worden gemaakt voor het organiseren van voorlichtingsavond(en) en het 
ontwikkelen van een handleiding. Vooralsnog is de inschatting dat deze binnen de reguliere budgetten 
kunnen worden gefinancierd.  
 
Communicatie:
De Nota Ketenbeleid en de checklist brandveiligheid plaatsen op de website.  
Persbericht. 
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