Motie convenant “Alcoholbewuste vereniging”
De Raad van Woerden in vergadering bijeen op 30 januari 2013, gehoord de
beraadslagingen over het voorstel inzake wijziging van de APV i.v.m. de paracommerciële
verordening,
overwegende dat,
1. de nieuwe Drank- en Horecawet gemeenten verplicht om voor 1 januari 2014 in een
verordening regels te stellen voor paracommerciële instellingen;
2. dit concreet betekent dat gemeenten regels moeten opstellen gedurende welke
dagen en tijdstippen in paracommerciële horeca alcohol mag worden verstrekt en of
er alcohol verstrekt mag worden tijdens feesten en andere bijeenkomsten;
3. gemeenten hierbij onderscheid kunnen maken naar de aard van de instelling;
4. vanaf 1 januari 2014 de nieuwe minimumleeftijd voor alcohol van 18 jaar gaat geldt;
5. de gemeente verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving en de handhaving
van de Drank- en Horecawet,
constaterende dat:
1. niet alle paracommerciële instellingen de wet naleven als het gaat om alcohol en
jongeren;
2. paracommerciële horeca vaak verschillende vergunningen moeten hebben en aan
veel eisen moeten voldoen, maar hier niet altijd goed van op de hoogte zijn of over de
nodige financiële middelen beschikken;
3. in verschillende gemeenten in het land convenanten zijn gesloten tussen de
gemeente en bijvoorbeeld sportverenigingen om te komen tot verantwoord
alcoholbeleid,
verzoekt het college:
1. in gesprek te gaan met de paracommerciële instellingen in de gemeente om te
komen tot afspraken, in de vorm van een convenant, die het alcoholgebruik onder
jongeren moeten terugdringen;
2. na te gaan of de vergunningen nog in orde zijn, en kosteloos kleine aanpassingen
door te voeren dan wel hulp te bieden bij het opstellen c.q. actualiseren van een
reglement wat voldoet aan convenantcriteria;
3. instructie Verantwoord Alcohol Schenken voor barpersoneel op locatie (voor minimaal
10 personen) samen met betreffende instelling aan te bieden;
4. samen met paracommerciële instellingen een keurmerk te initiëren ‘alcoholbewuste
vereniging’ voor verenigingen die aan de afspraken in het convenant voldoen;
5. een concrete uitwerking hiervan aan de raad voor te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.
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