
Beste mevrouw Snijder, 

 

Bij deze mijn antwoord op uw vragen.  

 

Vraag 1 

Het is mogelijk de parochiehuizen/De Overkant onder de rechtspersoon gericht op zorg, welzijn en 

wonen voor ouderen en Kulturhuzen te scharen, echter  

- Koninklijke Horeca Nederland gaf in de zienswijze al aan de schenktijden erg ruim te vinden. Wij 

verwachten veel weerstand uit deze hoek 

- In antwoord op de enquête onder paracommerciële rechtspersonen heeft één kerkelijke 

instantie aangegeven te schenken op woensdag en vrijdag van 22.00 – 00.30 uur. Dit is mogelijk 

binnen de verordening zoals deze voorligt, De Overkant geeft aan ook overdag te schenken. In 

onze beleving zijn er niet veel activiteiten passend binnen de paracommerciële doelstellingen 

waarvoor binnen een kerkelijke instantie  buiten de voorgestelde tijden geschonken moet 

worden. In bijzondere gevallen kan ontheffing worden aangevraagd. Het parochiehuis geeft bij 

de vraag naar schenktijden aan dat dit incidenteel plaatsheeft na uitvaartdiensten in de kerk. In 

die speciale gevallen kan ontheffing worden aangevraagd. Verder geldt voor paracommerciële 

rechtspersonen, dus ook de kerkelijke, dat feestjes van persoonlijke aard hier niet thuishoren. 

 

Vraag 2 

De VV Lemelerveld heeft dit punt ook aangedragen. Op grond van lid 3 artikel 2:34b zouden leden van 

de handbal- en volleybalvereniging geen gebruik kunnen maken van de kantine die door de voetbal 

wordt beheerd. De verordening zou dit soort constructies niet i de weg moeten staan. Met mijn 

juridische collega zoek ik uit op welke wijze constructies waarbij meerdere rechtspersonen gebruik 

maken van een kantine welke door één rechtspersoon wordt beheerd, mogelijk blijven. 
 
Vraag 3 

Antwoord op deze vraag is ongeveer gelijk aan het bovenstaande met toevoeging  dat de constructie bij 

De Schakel in de toelichting niet is genoemd als Kulturhus omdat we op dit moment nog niet goed 

helder hebben welke constructie er uiteindelijk komt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Anna-Mieke Kempenaar 
Beleidsmedewerker bestuurlijk/juridische zaken 
 
Gemeente Dalfsen 
 
T 140529 
F (0529) 48 82 22 
E a.kempenaar@dalfsen.nl 
I www.dalfsen.nl 

 

 

  



Dag Annamieke, 

 

Ik heb een paar technische vragen over de nieuwe verordening DHW. 

 

Is het mogelijk om de parochiehuizen / de overkant onder Welzijn te laten vallen? 

(Koffietafels/wijn)  

 

In Lemelerveld lijkt een knelpunt te komen omdat de volleybal en handbal daar op 

zaterdagavond competitie spelen. Hoe wordt daarmee omgegaan? 

Krijgt de voetbal daar dan ook vrijstelling voor? 

 

In Nieuwleusen kan als SVN onder het kulturhus gaat vallen, oneerlijke concurrentie ontstaan 

t.o.v. USV. Hoe wordt dit voorkomen? 

 

Ik hoor het graag. 

 

Vriendelijke groet, 

Inge Snijder 

Gemeentebelangen 
 


