
 

 

 

17 juni 2014 

Vragen handhaving horeca rond WK door gemeente 

Rondvraag commissie Middelen 18 juni 2014  

Geacht college, 

De fractie van STERK Woerden is benaderd door een aantal verontwaardigde 

horecaondernemers die afgelopen week geheel onverwacht werden geconfronteerd met een 

brief van de gemeente met als titel ‘voorwaarschuwing in kader van WK’ tijdens ditzelfde WK. 

Ook in 2010 werd pas na de eerste wedstrijd van het WK een brief gestuurd, destijds werden 

verbeteringen van deze te late aanpak beloofd. De huidige brief is op 16 juni 2014 gemaakt en 

overhandigd bij de horecabedrijven. In de bijlage zit de brief, voor de mede commissieleden ter 

kennisname. 

In de brief wordt aangegeven dat het te laat is voor alle vergunningen voor WK-evenementen en 

dat het ook afgelopen week erg onrustig was. Volgens de brief waren er soms 300 mensen op 

een kluitje en ‘was het wachten op een vonk voor nog grotere escalatie’. Om verdere escalatie te 

voorkomen worden er allerlei regels gesteld. Tot slot wordt er ook nog aangegeven dat er 

woensdag, vandaag dus, zal worden gehandhaafd.  

De fractie van STERK Woerden vindt deze brief niet alleen samenhangen van inhoudelijke 

missers, maar ook de plank misslaan richting de horecaondernemers. 

Wij hebben hierover de volgende vragen: 

1. De KVU werkt, zover wij hebben begrepen, naar behoren maar er is al jaren geen 

horecaoverleg ondanks aandringen van de horeca. In uw plotse brief plant u uit het niets 

een horecaoverleg op 2 juni, een datum in het verleden of dus pas in 2015. Wat is nu uw 

boodschap om dit overleg nu opeens toch te organiseren? 

2. Wij hebben begrepen dat begin mei 2014 er door de horeca zelf om een bijeenkomst met 

u is gevraagd voor het WK en de gevolgen te bespreken over met name de nieuwe 

leeftijdsgrenzen. Zij geven aan nooit meer iets gehoord te hebben van het team 

horeca/evenementen. Hoe kan dit? 

3. Kunt u toelichten waarom de brief alleen is gestuurd aan de horeca in de binnenstad? 

Waarom zijn niet alle (para) commerciële instellingen aangeschreven? Is er buiten de 

binnenstad in de gehele gemeente blijkbaar geen handhaving op deze regels? 

4. Schermen richting de openbare ruimte schijnen niet te worden toegestaan, is dit ook van 

toepassing in de woonwijken? Gaat u daar ook handhaven? 

5. Volgens de brief was er bijna sprake van een ‘’nog grotere escalatie’’. Dat zijn nogal forse 

termen, kunt u aangeven welke escalatie dit precies betreft en hoeveel politie-inzet 

hiermee gemoeid was? 

6. Er wordt in de brief gesproken over een horecaconvenant, welke bedoelt u? 



7. Volgens de brief moet men zich houden aan de terrasoppervlakte, maar hoe is dit te 

handhaven nu u de terraspinnen nog steeds niet heeft aangebracht sinds uw lancering 

hiervan vorig jaar september1?  

8. Realiseert u zich dat u met de brief aan het vingerwijzen bent richting 

horecaondernemers die hun verantwoordelijkheden al jaren nemen richting gemeente, 

politie, buurt en gasten terwijl de gemeente zelf tot op dit moment nog geen fatsoenlijk 

handhavingsplan en uitvoering voor de drank- en horecawetgeving heeft? 

Namens de fractie STERK Woerden 

 

Wout den Boer 

 

                                                             
1 http://www.woerden.tv/tv/Actueel/6626/Eerste_terras-
pin_geplaatst_in_de_Voorstraat.html  
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