1ste CONCEPT
Drank- en Horecaverordening
Gemeente Dalfsen

De raad van de gemeente Dalfsen
gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet en de artikelen 4, 25a, 25b, 25c, 25d en 26 van de Dranken Horecawet;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
besluit
vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Dalfsen 15 juni 2011:
ARTIKEL I
Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dalfsen wordt een
afdeling ingevoegd, luidend:
Afdeling 8a bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet
Artikel 2:34a
1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
a. de wet: Drank- en Horecawet;
b. vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;
c. bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:
- leidinggevenden in de zin van de wet;
- personen die dienst doen in de inrichting;
- personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;
d. paracommerciële inrichting: een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen
beheer het horecabedrijf exploiteert.
2. Voor toepassing van deze afdeling wordt onder de overige begrippen in deze afdeling verstaan wat
de wet daaronder verstaat.
Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen
1. Een paracommerciële rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:
a. maandag tot en met donderdag vanaf 17.00 tot 23.00 uur
b. vrijdag tot en met zondag vanaf 12.00 tot 24.00 uur
2. Een paracommerciële rechtspersoon gericht op sport kan alcoholhoudende drank uitsluitend
verstrekken op:
a. maandag tot en met vrijdag vanaf 17.00 tot 23.00 uur
b. zaterdag en zondag vanaf 12.00 tot 21.00 uur
3. Het is paracommerciële rechtspersonen verboden om bijeenkomsten te houden van persoonlijke aard
of bijeenkomsten te houden waarbij alcoholhoudende drank wordt verstrekt die gericht zijn op
personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon
betrokken zijn.
4. Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand
en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen.
5. De burgemeester kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de in lid 2 b vermelde eindtijd.

Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven
1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in paracommerciële
inrichtingen.
2. De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de
zedelijkheid of de volksgezondheid aan een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en
Horecawet voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank.
3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden
Gereserveerd
Artikel 2:34e Beperkingen andere detailhandel dan slijtersbedrijven
Gereserveerd
Artikel 2:34f Verbod ‘happy hours’
Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet
alcoholhoudende drank te verstrekken voor het gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode
van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.
Artikel 2:34g Aanvullende vragen aan paracommerciële rechtspersonen
1. Een paracommerciële rechtspersoon geeft bij aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning tot
uitoefening van het horecabedrijf nadere informatie over de doelstelling van de paracommerciële
rechtspersoon en de doelgroep waarop de rechtspersoon zich richt.
2. Hiertoe wordt het in de bijlage van deze verordening opgenomen door de gemeenteraad vastgestelde
formulier met aanvullende vragen ingevuld en verstrekt de paracommerciële rechtspersoon een
afschrift van de statuten en het bestuursreglement als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet.
ARTIKEL II
Wijzigingen voor paracommercie bij inwerkingtreding van deze verordening
In navolging van de in artikel III van de Wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet van 24 mei 2012
opgenomen overgangsregeling voor paracommerciële rechtspersonen, vervallen op het tijdstip van
inwerkingtreding van deze verordening voor paracommerciële inrichtingen:
1. De voorschriften en beperkingen die in eerder verleende vergunningen krachtens de wet zijn gesteld;
2. De tot dat tijdstip gehanteerde schenktijden.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van dag-maandjaar.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

