Vragen Progressief Woerden omtrent agendapunt 9 commissie middelen 18 juni 2014
Geachte college,
Op 1 juli 2014 dient de preventie- en handhavingplan vastgesteld te worden. Die is reeds opgesteld en
daarmee voldoen wij als gemeente aan onze wettelijke verplichtingen. Wij als Progressief Woerden zijn
blij met de manier waarop wij nu de preventie en de aanpak van het alcoholgebruik aanpakken in het
kader van het project Nuchter Verstand. Maar we hebben op twee punten vragen.
nDHW
In de eerste plaats, naar aanleiding van het voorstel voor de invoering van de nieuwe Drank en
Horecawet. In het Preventie- en Handhavingsplan 2014-2017 § 7.1 staat dat we de komende jaren
primair op toezicht van de naleving van het nDHW en verordeningregels in zullen zetten voor de
paracommerciële horeca. De verordeningregels houdt onder andere in dat er na 1.00 uur geen alcohol
geschonken mag worden door paracommerciële horeca waaronder ook jeugdsociëteiten vallen. Verder
hanteren wij daarbij als handhavingspeerpunten:
1. Naleving leeftijdsgrenzen met betrekking tot verkoop van alcohol door de branches,
verenigingen en stichtingen;
2. Bestrijden en tegengaan van alcoholgebruik in de openbare ruimte;
3. Voorkomen van alcohol gerelateerde openbare ordeproblematiek.

In dat licht hebben wij een aantal vragen voor het college opgesteld.
1. Om hoeveel incidenten gaat het op jaarbasis bij paracommerciële horeca?
2. Wat is de aanleiding geweest om de focus te leggen op paracommerciële horeca?
3. Merkt het college ook de spanning op tussen de onlangs vastgestelde APV en de laatste 2
speerpunten?

Jeugdpunt
Vervolgens hebben wij vragen over dit voorstel naar aanleiding van een overleg dat wij hebben gehad
met Jeugd-Punt Woerden en berichten die we ontvingen vanuit de jongerenraad over de recente
aanpassing van de APV-verordening. De raad heeft daar in januari besluiten over genomen(Zie bijlage 1.)
Maar bij ons rest de vraag is dit wel een juiste weg die we in slaan? Het Jeugd-Punt Woerden heeft
hierover op 2 juni ook een email gestuurd aan alle fracties.(Zie bijlage 2.) Daarin stond een voor ons
verontrustende mededeling met een onbedoeld neveneffect voor jongeren ouder als 18 jaar. Een
aantal jeugd sociëteiten zouden niet meegenomen zijn in het vormen van de APV verordening. De
gevolgen daarvan raakt jongeren die boven de 18 jaar en ouder zijn. Dit kan volgens ons onmogelijk de
bedoeling zijn geweest. Daarom stellen wij u graag een aantal vragen over dit punt.
1. Is het waar dat de jeugd sociëteiten in Woerden niet zijn meegenomen in het vormgeven van de
nieuwe APV verordening?
2. Deelt u de zorgen van Jeugd-Punt omtrent jongeren ouder als 18 jaar die worden geuit in de
mail van Jeugdpunt? Citaat: “Jongeren kunnen bijvoorbeeld (op zaterdag) na 01.00 uur dan
niet meer binnen alcohol nuttigen, maar zullen eerder op straat alcohol drinken (zeker als
het uit de buurt is van Woerden centrum)”
Zo ja, wat wilt u hieraan doen?
3. Bent u bereid om aan tafel te zitten met de jeugd sociëteiten om een voor alle betrokken
partijen een passende oplossing te vinden?
Namens de fractie van Progressief Woerden,
Loukmane Issarti

Bijlage 1.
De kern van de wijziging van de APV in januari:
Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen
1. Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken bij een
activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon en binnen
de volgende tijden.
a. Maandag tot en met donderdag vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur
b. Vrijdag vanaf 12.00 uur tot 01:00 uur
c. Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur tot 01:00 uur
Het bestuursreglement voor verenigingen blijft overigens wel een verplichting bij de aanvraag van
een drank en horeca vergunning en is hier tevens aan gekoppeld . In het reglement dient in elk
geval te worden vastgelegd welke normen het bestuur stelt aan de voorlichtingsinstructie die de
barvrijwilligers krijgen en hoe wordt toegezien op naleving van het reglement, tevens dienen
verenigingen binnen de in dit artikel gestelde kaders zelf beperktere open- en sluitingstijden aan te
geven. Deze open- en sluitingstijden zijn dan geldend en handhaafbaar.
2. Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank verstrekken tijdens per jaar ten
hoogste 5 bijeenkomsten die niet worden uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de
rechtspersoon. Dit kunnen uitsluitend bijeenkomsten zijn die:
a. van persoonlijke aard zijn;
b. gericht zijn op personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende
rechtspersoon betrokken zijn.
3. Een paracommercieel rechtspersoon doet uiterlijk 14 dagen voor een bijeenkomst als bedoeld in
het eerste lid, onder b, hiervan melding aan de burgemeester.

Bijlage 2.

Beste Raadsleden,

Sinds eind januari 2014 is de nieuwe APV verordening van kracht voor verenigingen en stichtingen
met een paracommerciële horeca vergunning. Een van de belangrijkste aanpassing is geweest dat
de schenktijden zijn veranderd. Dat er veranderingen aan zouden komen op het gebied van
alcoholschenken en schenktijden was in 2013 bekendgemaakt. Elke vereniging of stichting met een
paracommerciële horecavergunning zou een usb stick krijgen met daarop een vragenlijst die ze
moesten invullen. Dit zou als input dienen om de APV verordening vorm te geven. Ondanks hebben
wij vernomen van 5 jeugd sociëteiten uit de gemeente Woerden (De Bijn, K77, OJC Babylon, KPY
Crespon, Carnavalsvereniging Kwakbollen) dat zij niet zijn meegenomen in dit proces, maar
geconfronteerd zijn met de plotselinge aanpassing van deze APV. Vanuit jeugd-punt vinden we het
jammer dat zij niet mee konden denken met deze aanpassing. De aanpassing is dan ook zeer
toepasbaar op de sportverenigingen die vaak niet tot laat open zijn en ‘s middags beginnen. De
jeugd sociëteiten daarentegen zijn vaak alleen ’s avonds geopend, dus voor hen zijn de vastgestelde
schenktijden binnen de APV zeer ongelukkig.

Het jongerenwerk maakt zich ook zorgen om het alcoholgebruik onder jongeren, maar wij zien door
deze aanpassing van de schenktijden bij sociëteiten juist meer risico’s. Jongeren kunnen
bijvoorbeeld (op zaterdag) na 01.00 uur dan niet meer binnen alcohol nuttigen, maar zullen eerder
op straat alcohol drinken (zeker als het uit de buurt is van Woerden centrum). Over het algemeen
zien we dat de sociale controle binnen jeugd sociëteiten erg hoog is, veiligheid en veilig omgaan
met alcohol zijn hierbij belangrijke speerpunten. We zouden het ook verstandiger vinden als de APV
voor de jeugd sociëteiten aangepast zou worden en beter aan zou sluiten bij openingstijden van de
sociëteiten. Dit zou zelfs leiden tot een kortere schenktijd (per dag) dan de huidige verordening.
Hartelijk dank voor het lezen van deze mail, we hopen dat u zich zal beraden over ons advies,
Met vriendelijke groet,
Andreas Geursen
Jongerenopbouwwerker
Jeugd-Punt Woerden/Stichtse Vecht

