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Kamerik, 5 februari 2019 

Geachte raadsleden, 

Afgelopen donderdag heeft de Horeca een gesprek gehad met oa de initiatiefnemers van het 
voorstel inzake verruiming schenktijden paracommercië le (PC ) Horeca.  
Om niet te verzanden in een herhaling van woorden vindt u hieronder integraal de 
inspraaknotitie welke is voorgelezen in de raadscommissievergadering van 24 januari jl.. 

Wij blijven bij de hieronder uiteengezette standpunten met de volgende aanvullingen; 

Voor de horeca blijft het een doorn in het oog dat de horeca feesten en vergaderingen mislopen 
die vervolgens gehouden worden in de PC  Horeca. Volgens de paracommercië le verordening 
dient paracommercie een melding te maken bij de gemeente wanneer zij een activiteit hebben 
van persoonlijke aard. Navraag bij de gemeente leert dat dit bijna niet gedaan wordt.  
Door verruiming van schenktijden bij de PC  horeca vervaagd de grens tussen horeca en PC  
horeca, wat ons doet adviseren dat deze PC horeca een volledige horecavergunning aanvragen. 

De PC  horeca heeft zeventien (!!) keer per jaar de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. 
Voldoende om op die dagen cultuur gerelateerde evenementen te programmeren.  

In onze ogen is er in de paracommercië le verordening geen onderscheid tussen ‘cultuur 
gerelateerde paracommercië le horeca’  en ‘niet cultuur gerelateerde paracommercië le 
horeca’. Verruiming van schenktijden zal dan ook nog eens voor alle PC  horeca gelden. 

Dit, samen met onderstaande standpunten is na onze mening voldoende aanleiding om de 
voorgestelde verruiming van schenktijden niet toe te staan. Wij vragen de gemeenteraad 
dan ook om hier niet mee in te stemmen. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Woerden 

Mark Haagen, voorzitter 

Inspraaknotitie namens de leden van K oninklijke Horeca Nederland, afdeling Woerden 
t.a.v. initiatiefvoorstel wijzigen schenktijden cultuur gerelateerde paracommercië le 
horeca.  

Het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Woerden heeft het initiatiefvoorstel 
van Progressief Woerden, VVD en Fractie Bakker doorgenomen. Bij ons horeca 
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ondernemers komt eigenlijk direct de vraag op, wat is nog het verschil tussen commercië le 
horeca en cultuur gerelateerde Paracommercië le Horeca, behalve dat kleine woordje Para?  

E ven voor de duidelijkheid: Paracommercië le instellingen zijn NIE T-commercië le instellingen die 
zich richten op specifieke NIE T commercië le activiteiten. Het verstrekken van alcohol behoort 
niet tot de hoofdactiviteiten. E en drank en horecavergunning  voor paracommercië le instellingen 
is een vergunning met beperkingen. E r geldt voor paracommercië le instellingen: dat zij soms 
subsidies ontvangen; zij kunnen profiteren van fiscaal gunstigere regels en dat zij mogen werken 
met vrijwilligers achter de bar. 
E en Horecaondernemer verdient gemiddeld € 20.000,- per jaar, afhankelijk van hoe de zaken 
gaan. Wanneer het even tegen zit, is er helaas geen subsidiepot waar aanspraak op gemaakt 
kan worden. Daarnaast is personeel de grootste kostenpost, 35 – 40 % van de totale omzet. De 
vraag luidt dan ook eigenlijk; als dit voorstel wordt goedgekeurd mogen wij dan ook met 
vrijwilligers werken achter de bar?  
Bij PC  instellingen behoort de verkoop van alcohol niet tot de hoofdactiviteit, maar uit het 
initiatiefvoorstel maken wij op dat het verstrekken van alcohol juist een belangrijk onderdeel is , 
en bijna kan worden gezien als hoofdactiviteit, want, en ik citeer: “de huidige schenktijden 
werken belemmerend; en,  Ondersteunend bij hun hoofdtaak hebben zij een horeca-exploitatie. 
Met de huidige schenktijden wordt de exploitatie van deze verenigingen gehinderd.  
E en oplossing die wij als horeca willen aandragen is dat als bovenstaand waar is en dat bij deze 
instellingen de hoofdtaak alleen maar kan bestaan bij langer schenktijden zij kunnen besluiten 
om geheel commercieel te worden.  
Voor de Horeca is het dus geen argument dat langere schenktijden de hoofdtaak in stand moet 
houden.  
Daarnaast staat dit voorstel, naar ons idee, haaks op het alcoholmatigingsbeleid van de 
overheid. R ecentelijk is het preventieakkoord ondertekend door 70 betrokken partijen, waaronder 
de VNG en KHN. Dit om samen een vuist te maken voor een gezonder Nederland.   
Nog een argument om tegen verruiming van schenktijden binnen paracommercië le instellingen 
te zijn is dat de Horeca ervoor geleerd heeft om verantwoord alcohol te schenken. E r is niet voor 
niets de eis dat er binnen een horeca onderneming  iemand aanwezig moet zijn en op de 
vergunning moet staan met S ociale Hygië ne. E rvaring leert dat alleen een Instructie 
Verantwoord Alcohol schenken voor vrijwilligers niet voldoende is waardoor er een zeer grote 
kans bestaat dat er niet goed met alcohol wordt omgegaan. 
In het initiatiefvoorstel wordt ook gesproken over dat ruimere schenktijden een waardevolle 
aanvulling zullen zijn op speciale avonden als de Nacht van Woerden, Koningsnacht en de 
vakantieweek. In onze ogen is dit juist funest voor evenementenorganisaties. Het organiseren 
van dit soort events kost erg veel geld en veelal meer kosten dan dat ze opleveren. Dit niet in de 
laatste plaats vanwege allerlei extra eisen zoals NIX18 en veiligheid. Oneerlijke concurrentie van 
paracommercië le instellingen die door de hele stad heen zijn gevestigd maakt het niet alleen nog 
moeilijker voor deze events om voldoende klandizie te trekken er ontstaat zo ook een probleem 
voor de handhavers. De S US  teams, ooit in het leven geroepen om het reguliere uitgaansgebied 
nog leefbaarder te maken zal drastisch moeten worden uitgebreid. Waar moeten de S US  teams 
zich op concentreren als overal in de stad activiteiten zijn?   
De Horeca ervaart ook dat uitgaan steeds later plaatsvindt. De omzet moet dan ook in relatief 
korte tijd worden gemaakt.  
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E en kans voor de cultuur gerelateerde paracommercië le  Horeca om hier van te profiteren door 
vroeger te programmeren. Uitgaan kan hierdoor eerder plaatsvinden.   
R esume:  
Het verruimen van schenktijden bij paracommercië le instellingen mag niet doorgaan omdat: 
De oneerlijke concurrentie versterkt tov personeelsinzet 
Het indruist met alcoholmatiging uit het preventieakkoord 
De handhaving in de stad bij evenementen bemoeilijkt.  

E en oplossing welke wij bieden is: 
Vroeger op de avond programmeren 
De paracommercië le instelling vraagt een volledige horeca vergunning aan met alle lusten E N 
lasten. 

Dank u wel voor de aandacht. 
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