Amendement inzake regulering paracommerciële rechtspersonen
Ondergetekende stelt de volgende wijziging van het raadsbesluit voor bij raadsvoorstel
(13R.00400) inzake Wijziging APV in verband met paracommerciële verordening.
I.
Artikel 2:34b, lid 1, wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden:
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 17.00 uur tot 23.00 uur
b. Vrijdag vanaf 16.00 uur tot 00.30
c. Zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur tot 00.30 uur
II.
De toelichting bij artikel 2:34b onder lid 1 wordt eveneens gewijzigd, zodat deze als volgt
komt te luiden:
“Het bestuursreglement voor verenigingen blijft overigens wel een verplichting bij de
aanvraag van een drank- en horecavergunning 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, met dien verstande dat alcoholhoudende
drank, binnen genoemde kaders, uitsluitend wordt verstrekt tot maximaal anderhalf uur na de
laatste activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de
rechtspersoon. Deze open- en sluitingstijden zijn dan geldend en handhaafbaar.”
Toelichting:
Dit amendement beoogt om beter recht te doen aan het doel van de wet, namelijk het
terugdringen van schadelijk alcoholgebruik, zonder overigens het verenigingsleven te veel te
beperken. Het helpt de paracommerciële instellingen haar verantwoordelijkheid hiervoor te
nemen. De tijden dat een paracommerciële rechtspersoon alcohol mag schenken zijn
beperkter dan dat het college voorstelt. Tevens dienen paracommerciële rechtspersonen in
hun bestuurs- of verenigingsreglement op te nemen dat alcohol tot maximaal na de laatste
verenigingsactiviteit mag worden geschonken. Veel verenigingen kennen een dergelijke
passage overigens al. Met deze wijzigingen worden de verenigingen in de ogen van indiener
zeker niet beperkt in hun mogelijkheden activiteiten uit te oefenen. Ook wordt met dit
amendement de oneerlijke concurrentie met reguliere horecagelegenheden tegengegaan.
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