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Wijziging A P V in verband met paracommerciële horeca

De raad van de gemeente W o e r d e n ;

gelezen het voorstel d.d.

19 november 2013

van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
en de Drank- en Horecawet
besluit:

I.

aan de Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2011 toe te voegen:

Afdeling 8A - Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en
Horecawet
Artikel 2:34a - Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
alcoholhoudende drank,
horecabedrijf,
horecalocaliteit,
inrichting,
paracommerciële rechtspersoon,
sterke drank,
slijtersbedrijf en
zwak-alcoholhoudende drank,
dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.
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.

3.

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.
Een paracommercieel rechtspersoon doet uiterlijk 14 dagen voor een bijeenkomst als bedoeld in
het tweede lid, onder b, hiervan melding aan de burgemeester.

Artikel 2:34c - Beperkingen voor horecabedrijven
1.

2.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet, sterke drank te verstrekken in inrichtingen
van de volgende aard:
a.
een horecalokaliteit van een paracommerciële rechtspersoon;
b.
een snackbar.
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.

Artikel 2:34d - Verbod happy hours horecabedrijven en prijsacties detailhandel en
slijtersbedrijven
1.

2.

II.

Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het
verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor
gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 6 0 %
van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit of op het desbetreffende terras gewoonlijk
wordt gevraagd.
Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het
verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor
gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter lager
is dan 6 0 % van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

III. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Woerden in^zijn
openbare vergadering, gehouden op

30 januari 2014

De voorzitter.

