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Geachte gemeenteraad,
Graag reageren wij op de tekst van de drank en horecaverordening die op 9 december door u wordt
behandeld in de commissie vergadering.
Wij kunnen ons vinden in de uitgangspunten van de D&H verordening:

In deze economisch moeilijke tijden voor ondernemers vinden we het zeer passend dat de gemeente
haar ondernemers beschermt. De marges in onze bedrijfstak zijn klein : beperkte omzetten en hoge
kosten . De schenktijden bij paracommerciële instellingen zoals voorgesteld maken het voor de
ondernemer mede mogelijk om te overleven. Het moge duidelijk zijn dat de omzetten op dit moment
enorm onder druk staan en de werkgelegenheid afneemt. Het dieptepunt is zeker nog niet bereikt.
Het doorzetten van de huidige regelgeving heeft ook onze voorkeur. We horen nog graag van u hoe u
op de schenktijden wilt gaan handhaven de aankomende periode en hoe de eventuele
sanctioneringen er uit zullen zien. Zoals u weet bent u als gemeente verplicht om een half jaar naar
het vaststellen van deze D&H verordening een preventie en handhavingsbeleid vast te stellen.
Tevens wil ik nog onder uw aandacht brengen dat vanaf 1 januari 2014 de leeftijdsgrens
voor alcohol wordt opgetrokken naar 18 jaar. We willen graag in overleg met de gemeente hoe
dit het best gehandhaafd kan worden. We voorzien vooral problemen met de groep jongeren in
de leeftijdscategorie van 16 en 17 jaar die nu wel een zwakalcoholische consumptie kunnen
kopen in de horeca en vanaf januari 2014 niet meer. We hebben niet de indruk dat ouders hun
kinderen hierop aanspreken. Ook ervaren we dat jeugd veel indrinkt voordat zij naar de horeca
gaan. Jeugdigen zijn gevoelig voor prijsacties en halen massaal drank uit de supermarkten. Het
zou goed zijn om na te gaan welke maatregelen genomen kunnen worden om dit te beperken.
Door het optrekken van de leeftijdsgrens van 18 jaar is het nog aannemelijker dat jeugd alcohol
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nuttigt op locaties buiten de horeca waar geen toezicht is.
Omdat er aan ons diverse vragen zijn gesteld over het verhuren van para commerciële ruimte aan
derden willen wij hierover ook duidelijk zijn. Het is niet toegestaan dat de paracommerciële instelling
een ruimte verhuurt voor activiteiten en feesten aan steeds wisselende gezelschappen ook niet
waarbij de organisator zelf zijn alcoholhoudende drank meeneemt. Hiervoor verwijzen wij naar artikel
25 Drank- en Horecawet en dan met name naar artikel 25 lid 2 van de Drank- en Horecawet. Van
belang is de passage “voor het publiek geopend houdt”. Het standpunt kan namelijk worden
ingenomen dat de paracommerciële instelling de ruimte niet voor ”het publiek” geopend houdt, maar
dat er sprake is van een besloten feestje, waar “het publiek”niet welkom is.
Raadpleging van de jurisprudentie leert dat er niet meer kan worden gesproken van een besloten
ruimte, als de ruimte wordt verhuurd voor activiteiten en feesten aan steeds wisselende
gezelschappen. Ik verwijs u hierbij graag naar de opgenomen passage over dit onderwerp in de
Horeca Memo 2013.

Wij beseffen ons terdege de complexiteit van de politieke besluitvorming rondom het thema. Zaken
als alcoholmisbruik onder jeugdigen, subsidiebeleid, oneerlijke concurrentie, sportbeleid,
vrijwilligerswerk en bijvoorbeeld leefbaarheid, kunnen afzonderlijk om een andere besluitvorming
vragen ten aanzien van dezelfde verordening. Wij verzoeken u echter met klem het voorkomen van
alcoholmisbruik onder jeugdigen en paracommercie, hierin de voornaamste positie te geven. Wij
vragen u om een duidelijke scheidslijn tussen paracommerciële- en commerciële horeca.
Mocht u meer informatie nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de regioadviseur van KHN
Hellen Massen telnr: 06-10714234. Zij is graag bereid om een nadere toelichting te geven op deze
brief.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle & Regio

Dhr. T. Runhaar
Voorzitter
cc: college van b&w
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Tevens zijn wij door enkelen van u benaderd naar aanleiding van het artikel in de Stentor van 30
november van Dhr. Leene, voormalig voorzitter van de afdeling Zwolle&regio van KHN. Wij laten u
hierbij weten dat KHN afstand neemt van dit artikel. Dhr. Leene geeft hier zijn eigen mening en
spreekt niet namens KHN. U als gemeenteraad besluit nu over de vaststelling van de D&H
verordening en niet over het ketenbeleid waar dit artikel naar verwijst, dit zijn twee losstaande items.
Over het ketenbeleid kunnen we in de toekomst natuurlijk altijd weer met elkaar van gedachten
wisselen maar dat is op dit moment niet aan de orde.
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