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Bezwaar
1. De schenktijden voor PC instellingen zoals gesteld zijn
veel te ruim.
2. 0-bijeenkomsten van persoonlijke aard is ook onze wens.
3. Geen sterk-alcoholische dranken in PC instellingen.
4. Handhaving i.v.m. verhogen leeftijdsgrens 16 naar 18 jaar.

Antoon Sibelt
Stichting Welzijn Ouderen
Lemelerveld

1. Uit artikel 2.34b opgemaakt dat er geen rekening wordt
gehouden met de doelgroep senioren (55+).
2. Schenktijden voor buurthuizen en kulturhuzen voor
doelgroep senioren aanvullend meenemen in herzien
concept.
3. Vraag aan gemeenteraad om tijden van het verstrekken
van alcohol voor SWOL aan te passen met de tijden die
overeenkomen met de schenktijden, zoals ingevuld op de
vragenlijst behorende bij de brief van 6 maart 2013. Vraag
om ontheffing ook van de aanvangstijd.
4. Tevens vraagt SWOL rekening te houden met activiteiten
buiten de eigen vestiging in een andere vestiging van een
andere paracommerciële rechtspersoon.
5.Niet eens met verbieden sterke drank in paracommerciële
inrichtingen
1. Voorstel tijdstip verruimen van 23.00 uur naar 23.30 uur.

Kees Siero
Stichting Emmagebouw /
parochiehuis R.K. kerk
Henk Lammertsen
Ontmoetingskerk
Nieuwleusen

Francien Steunenberg
Zorggroep Raalte

1. Vraag om in de verordening toe te staan dat er op
maandag t/m donderdag vanaf 15.00 uur alcoholhoudende
drank mag worden verstrekt, i.v.m. verjaardagen van een
aantal leden die in de kerk worden georganiseerd.

1. Schenktijden die genoemd zijn in artikel 2.34b voor een
paracommerciële rechtspersoon sluiten niet aan bij

Voorstel/afweging gemeente
De schenktijden voor paracommerciële
rechtspersonen komen bijna overeen met het door
KHN voorgestelde: maandag t/m vrijdag 19.00 tot
24.00 uur en zaterdag en zondag 12.00 tot 19.00
uur. Uitzondering hierop is de nieuwe categorie
rechtspersonen gericht op welzijn, zorg en wonen
voor ouderen en Kulturhusen. Dit is een beperkte
groep rechtspersonen welke in de toelichting nader
omschreven zal worden (zie ook tekst hieronder).
Er is alsnog een categorie rechtspersoon gericht op
zorg, welzijn en wonen voor ouderen en
Kulturhusen onderscheiden. Voor deze categorie
zijn de openingstijden verruimd: maandag t/m
zondag van 10.00 – 23.00 uur. De reden hiervoor is
dat deze categorie of de woonomgeving van
mensen betreft of activiteiten gericht op ouderen.
De rechtspersonen die zich vooral op ouderen
richten hebben veelal gedurende de gehele dag
activiteiten. Wij kunnen onvoldoende motiveren
waarom bij een zang-, kaart- jeu de boules
bijeenkomst ’s middags geen drankje genuttigd zou
mogen worden. onder deze categorie vallen onder
andere: Rosengaerde, zorggroep Raalte, Stichting
Welzijn Ouderen Lemelerveld en de Kulturhusen.
Maandag t/m vrijdag van 19.00 – 24.00 uur

In de oude nadere voorschriften is opgenomen dat
de ontmoetingskerk per kalenderjaar max. 7
verjaardagsfeestjes mag houden. Deze moeten 24
uur voor aanvang gemeld moeten worden bij
burgemeester. In de afgelopen 10 jaar is van deze
mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Om deze
reden is besloten hiervoor geen uitzondering te
maken.
Zie Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld

activiteiten. Zorggroep Raalte wil tijden die in de horeca
vergunning (afgegeven op 23 sept) handhaven: ook overdag
schenken.
H. Winkels
Voetbalvereniging ASC ‘62

Henk Dunnewind
Tafeltennisvereniging DTV
‘84

Rene Jansen
Voetbalvereniging
Lemelerveld

Erik Schuurman

1. Voorstel schenktijden doordeweeks verruimen: 17.00 24.00 uur.
2. Voorstel schenktijden weekend verkorten: 12.00 - 19.30
uur.
Kanttekening: “uiteraard beslissen we als vereniging zelf over
de sluitingstijd van ons gebouw”.
1. Eindtijd 23.00 uur op avonden dat er competitie wordt
gespeeld (maandag- en vrijdagavond) niet haalbaar: vraag
om af te wijken van deze grens als er ’s avonds competities
worden gespeeld. Indien noodzaak vooraf data
bekendmaken en ontheffing verlenen.
1. Opmerking artikel 2.34b, 2a: begintijd 17.00 uur te vroeg,
maar zal geen problemen opleveren. Eindtijd 23.00 uur te
kort (wedstrijden duren tot 22.00 uur), nadelig voor
sportbeleving.
2. Opmerking artikel 2.34b, 2b: 1) tijd te ruim, alcohol
schenken vanaf 15.00 uur prima. 2) bij thuiswedstrijden op
zaterdagavond tijd te kort, wedstrijden duren tot 20.30 uur,
geen tijd voor nazit: nadelig voor sportbeleving, genoodzaakt
ontheffing aan te vragen. 3) verordening sluit niet aan bij
praktijk: op zondag beginnen teams eerder en zijn ruim voor
12.00 uur in de sportkantine, maar dan mag er nog niet
geschonken worden. 4) zondagavond schenktijd erg ruim:
zondagavond 18.00 uur stoppen met schenken.
3. Verzoek om nadere uitleg over artikel 2.34b, 3. Vraag
rondom formulering in voorwaarden (jaarlijks voetbalfestijn
met de carnavalsvereniging).
4. Hoe zit het met vrijwilligersavonden?!
Ontheffingsmogelijkheid te beperkt (niet door de weeks
mogelijk)
5. Door wetswijziging van 16 naar 18 jaar voorziet vereniging
verschuiving naar keet en thuisgebruik van alcohol, waardoor
nog minder toezicht mogelijk is dan in de huidige situatie.
Verzoek om maatwerk te leveren.
1. Bezwaar tegen de eindtijd genoemd in artikel 2:34b sub a

Schenktijden komen bijna overeen met
voorgestelde.

Algemeen plaatselijke verordening artikel 2:29
sluitingstijd, vermeldt welke sluitingstijden gelden
voor openbare inrichtingen.
Schenktijd maandag t/m vrijdag 19.00 – 24.00 uur

Met de verordening wordt beoogd dat zoveel
mogelijk rechtspersonen binnen de regels kunnen
bestaan. Een klein aantal rechtspersonen zal niet
uit de voeten kunnen met de schenktijden. Voor hen
is de mogelijkheid opgenomen om ontheffing aan te
vragen/krijgen.

Schenktijd maandag t/m vrijdag 19.00 – 24.00 uur

Motorclub Nieuwleusen

Alfons Kreule
Volleybalvereniging Flash

Dirk de Vogel
Kerkelijk Centrum “De
Overkant”

van de algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dalfsen
van de Drank- en Horecawet.
2. Om doelstellingen te kunnen blijven realiseren, bezwaar
tegen de eindtijd om alcohol te mogen schenken genoemd in
artikel 2:34b sub a van de algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Dalfsen van de Drank- en Horecawet, omdat
volgens huidige vergunning een schenktijd voor alcohol
hebben tot 00.00 uur. Verzoek om eindtijden maandag t/m
donderdag verruimen naar 00.00 uur.
1. Sociaal samenzijn wordt ontnomen door eindtijd op 23.00
uur (trainingsavonden duren tot 23.00 uur).
2. Vrijdagavond wordt volleybaltoernooi georganiseerd,
eindtijden van de wedstrijden staan op 23.00 uur. Geen
mogelijkheid om na die tijd nog wat te gaan drinken.
3. Clubhuis staat ook open voor andere gebruikers van
sporthallen, deze verenigingen oefenen hun sporten deels
buiten de tijden uit verordening uit: hierdoor wordt de
mogelijkheid om na en/of tijdens wedstrijd- of
trainingsavonden wat te drinken.
4. Op zaterdagen, competitiedagen, worden tijden bepaald
door Nederlandse Volleybal Bond: wedstrijden eindigen laat,
waardoor ook hier geen mogelijkheid is om daarna wat te
drinken.
Verzoekt huidige regeling 1 uur voor, tijdens en 1 uur na te
handhaven
1.Gemeenschapshuizen (buurt en dorpshuizen incl.
Kerkelijke centra en verzorgingshuizen) schenktijd alle dagen
van de week: 12.00 – 24.00 uur. Met 4x/jr
ontheffingsmogelijkheid voor de burgemeester

Met de verordening wordt beoogd dat zoveel
mogelijk rechtspersonen binnen de regels kunnen
bestaan. Een klein aantal rechtspersonen zal niet
uit de voeten kunnen met de schenktijden. Voor hen
is de mogelijkheid opgenomen om ontheffing aan te
vragen/krijgen.

Kerkelijke centra zijn niet gelijkgesteld met
rechtspersonen gericht op zorg, welzijn en wonen
voor ouderen en de Kulturhusen. Uit de enquête
blijkt dat alleen KC De Overkant structureel overdag
activiteiten heeft waarbij geschonken wordt en het
parochiehuis incidenteel. De overige kerkelijke
centra geven aan of niet te schenken of dit te
wensen tijdens bijeenkomsten van persoonlijke
aard (welke niet zijn toegestaan).
Met de verordening wordt beoogd dat zoveel
mogelijk rechtspersonen binnen de regels kunnen
bestaan. Een klein aantal rechtspersonen zal niet
uit de voeten kunnen met de schenktijden. Voor hen
is de mogelijkheid opgenomen om ontheffing aan te
vragen/krijgen.

2.Graag regeling voor gebruik alcoholische dranken bij
uitvaart voor 12.00 uur ’s middags

3.Verwacht dat bestuursreglement ongewijzigd blijft.

M.W. van Es
Woonzorgcentrum
Rosengaerde

Robert Haarman
SVD

1.Voortzetten toegestane activiteiten zoals vermeld in
vergunning

2.Verruimen schenktijden ma – do voor 17.00 uur en vr – zo
voor 12.00 uur
1.Niet eens met gedefinieerd onderscheid tussen
paracommerciële rechtspersonen.
2.Schenktijden wijzigen in ma – vr 17.00 – 24.00. Desnoods
in weekend onderscheid tussen paracommercieel enkel
gericht op sport en overig.

3.Vooraf gedefinieerde activiteiten opnemen in verordening
waarvoor geen ontheffing aangevraagd moet, maar
desnoods melding zoals vrijwilligersavond,
(periode)kampioenschapavond, nieuwjaarsreceptie etc.

Zie hierboven; er kan ontheffing worden
aangevraagd. Wel geldt de beperking dat slechts
een koffietafel gehouden kan worden wanneer de
uitvaart in de PKN-kerk plaatsheeft. Als een uitvaart
niet in de PKN-kerk wordt gehouden valt de
koffietafel niet onder de directe doelstelling van KC
De Overkant.
Met het vaststellen van de verordening komen oude
paracommerciële vergunningen en voorschriften te
vervallen.
In het verleden is afgesproken dat ouderen die niet
binnen Rosengaerde wonen maar wel een
(zorg)relatie hebben bijvoorbeeld tafeltje dekje aan
kunnen
schuiven
bij
activiteiten
binnen
Rosengaerde waarbij geschonken wordt. Dit is
destijds afgestemd met de reguliere horeca en
Horeca Nederland. Deze activiteiten staan in directe
relatie met de doestellingen zoals in de statuten
verwoord.
Zie Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld
Schenktijd maandag t/m vrijdag 19.00 – 24.00 uur.
Alle paracommerciële rechtspersonen zijn onder
één noemer geplaatst met uitzondering van een
nieuwe categorie te weten: rechtspersonen gericht
op welzijn, zorg en wonen voor ouderen en
Kulturhusen. Dit is een beperkte groep
rechtspersonen welke in de toelichting nader
omschreven wordt (zie ook Stichting Welzijn
Ouderen Lemelerveld).
In de toelichting bij de verordening wordt
aangegeven welke activiteiten mogelijk zijn.

