
"Rust, diepgang en met elkaar in gesprek blijven. Daar gaat het om in de politiek en 
samenleving." Met deze woorden reageerde de burgemeester op het feit dat we soms te snel 
reageren op hypes in de media, zonder ons eerst goed te verdiepen in de achtergronden. 
Wrang genoeg kan ik namens de jeugdsozen met dezelfde zin starten. Na anderhalf jaar 
proberen om het debat met de burgemeester, wethouders en Koninklijke Horeca Nederland 
te kunnen voeren over de financieel ongezonde situatie bij jongerensozen waar de huidige 
APV op aanstuurt, kan ik concluderen dat het aan de jeugdsozen zelf niet heeft gelegen. 
KHN is het afgelopen jaar al meerdere malen en op 4 verschillende manieren benaderd: (per 
mail, social media, telefonisch en fysiek). Een officieel antwoord of tot een overleg is het 
nooit gekomen: 'de gemeente gaat over regels, niet wij' is het enige onofficiële antwoord wat 
wij kregen. Ook de burgemeester en wethouders hebben we door middel van een brief in 
een vroeg stadium geprobeerd te bereiken om gezamenlijk naar onze zorgen te kijken. Op 
deze brief is inhoudelijk niet ingegaan. 
 
Vandaar dat wij ons richten tot u: de gemeenteraad. 
  
Jongerensozen in de gemeente Woerden hebben een maatschappelijk belang en worden 
breed gedragen door jongeren. De kleinere verenigingen tellen 80 leden, daar waar de 
grotere verenigingen rond de 300 leden hebben. Wij verzorgen een plaats waar jongeren 
elkaar kunnen ontmoeten en waarbij wij regelmatig ook culturele activiteiten aanbieden. 
Laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk en voor iedereen betaalbaar: dat is waar we het 
als jongerensociëteiten voor doen en waar we voor staan. Entreeprijzen bij feesten en band 
avonden zijn goedkoop, uitstapjes en activiteiten met de vereniging zijn goedkoop (zowel 
voor leden als voor niet-leden), evenals lidmaatschappen: alles met het doel om de drempel 
tot deelname zo laag mogelijk te houden. Daarbij is deze laagdrempelige aanpak niet alleen 
gericht op de leden en bezoekers. Ook voor beginnende bands, Dj’s, organisatoren en 
vrijwilligers zijn jongerensozen een goede plek om te starten. Jongerensozen zijn een plek 
waar je kan leren. Hierdoor ligt de lat, en dus ook de drempel, om je talent te laten zien en in 
te zetten, niet te hoog. Ook voor de vrijwilligers zijn jeugdsozen een goede plek om te leren 
en te netwerken. Te leren netwerken door samenwerkingen bijvoorbeeld. In Woerden door 
samen te werken met buurtwerk, vrijwilligersinitiatieven en ondernemers in Woerden. In de 
dorpskernen vooral door middel van samenwerkingen met lokale verenigingen en lokale 
ondernemers, zo ook met horeca ondernemers! 
Er zijn meerdere voorbeelden bekend van vrijwilligers die vanuit de jongerensozen zijn 
doorgestroomd naar een in lijn liggend professioneel werkveld. 
Een jongerensoos is dus een opstapje; een opstapje naar andere vrijwilligers clubs, een 
opstapje naar een professionele baan of een opstapje naar een verantwoorde, gezellige 
avond uit. 
Want jongerensozen zorgen er ook voor dat er voor jongeren s ‘avonds wat te doen is. Ook 
onder de 18 ben je welkom. Dit terwijl we ons aan NIX18 houden, bandjes met bandjes + 
controle daarop. Eerste keer een waarschuwing, de tweede keer er uit. Vooral door de grote 
sociale controle wordt ook de indirecte verkoop effectief bestreden. 
Want Jongerensozen doen hun best om jongeren verantwoord te leren omgaan met alcohol. 
De prijzen voor fris zijn stukken goedkoper dan alcohol. Het drinken van bier binnen sozen is 
geen vorm van status middel. Iedereen is gelijk en iedereen is gezellig met en naar elkaar, 
ongeacht of je alcohol, fris of thee drinkt. Ik weet niet of dit overal ‘s avonds geldt.. 
Daarbij wordt alcohol vooral vanaf de tap aangeboden. Door het aanbieden van bier vanaf 
de tap, kan ook op deze worden gestimuleerd om te genieten: genieten van een goed getapt, 
kwalitatief goed biertje. Al met al denk ik dat ik kan stellen dat jongerensozen er alles aan 
doen aan alcoholmatigend beleid te stimuleren. 
  
Vanuit B&W wordt gesteld dat het niet de bedoeling moet zijn dat drankomzet bepalend is 
voor jongerensozen. Helaas is dit niet waar jongerensozen voor gekozen hebben: dit is door 
middel van beleid in het verleden zelf gecreëerd: subsidies voor jongerensozen zijn 



opgedroogd vanuit de overtuiging dat de sozen zich goed konden redden met de 
drankomzet. 
Nu het toch over geld gaat: de drankprijzen binnen de sozen licht tussen de 1,80 en 2,00. Dit 
zijn geen prijzen die als overdreven concurrerend gezien kunnen worden: De sozen liggen 
niet op A-locaties en in bezoekersaantallen is het ook niet te zien: we zien geen grote 
groepen bezoekers afkomen op deze prijzen. Normaal gesproken promoten wij onze 
drankprijzen ook niet naar buiten: dit lijkt mij dus geen argument voor oneerlijke concurrentie. 
De concurrentie is vooral te vinden in de goede treinverbinding met Utrecht, de vele 
evenementen in de regio en de goedkope kratjes in de supermarkt. 
Ook wordt er gesproken over dat het oneerlijk is dat jongerensozen met vrijwilligers mogen 
werken. Dit is te zien als een voordeel, maar ook als een nadeel. Vrijwilligers zijn veelal 
onervaren zodra ze bij ons binnenkomen. Wij dienen ze dus te trainen, voordat ze 
daadwerkelijk een bijdrage leveren binnen de vereniging. Doordat er geen financiële 
vergoeding worden verstrekt, is het soms maar de vraag of de vrijwilligers blijven komen 
opdagen: dit is niet altijd voordelig te noemen. 
 
Ook wordt er op beleidsniveau ingezet op het centraliseren van kroegen. Gezien de sozen al 
meer dan 25 jaar op dezelfde plek zitten met vrijwel geen overlast, vragen wij ons af waar de 
Burgemeester & Wethouders ons dan zien, in deze visie. 
De APV werkt in de huidige vorm dus niet zoals dat wenselijk zou zijn. Het verbieden van 
alcoholverkoop vroeg in de avond zorgt dus vooral voor een uitsterfbeleid voor 
jongerensozen, niet per se dat jongeren vanuit de soos naar de binnenstad gaan. Jongeren 
gaan meestal eerder naar huis, of slaan de sozen over: achterin een weiland in een keet zijn 
bijvoorbeeld geen eindtijden. 
  
Mijn wedervraag is wel: 
Waarom mag een voetbalclub tot 01.00 uur schenken, terwijl de activiteiten veelal vroeg in 
de avond zijn afgelopen, terwijl jongerensozen die veel later de activiteiten starten óók om 
01.00 moeten stoppen met schenken. 
Ik kan met droge oogjes zeggen dat ik tijdens bandavonden een band moet stilleggen, om 
mede te delen dat we geen alcohol meer verstrekken. "sorry jongens, geniet nog even van 
de band, maar de tap is dicht". Ik hoop daarom van harte dat de jongerensozen terug kunnen 
naar hoe de APV was ingericht: schenktijden tot 03.00 voor cultureel-ondersteunende 
paracommercie, daar waar de sportverenigingen de door hun onderhandelde schenktijden 
kunnen aanhouden: gelijke richtlijnen voor iedereen! Een paar uur schenken, ná je 
activiteiten. Dit voorstel houdt in dat wij tot 03.00 alcohol kunnen verstrekken, maar dit 
betekend niet dat wij pér sé tot 03.00 uur open willen zijn! Met schenktijden kunnen we 
gewoon ook officieel tot 03.00 ons uitsterfbeleid voeren: zo slaapt de buurt rustig door, terwijl 
de jongeren zonder overlast te veroorzaken op hun eigen moment naar huis kunnen. 
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Geacht college van Burgemeester en wethouders, 

Op d.d. 30 januari 2013 heeft de raad de para commerciële  verordening opgenomen in de APV. Deze 
verordening beperkt de schenktijden van sportclubs en verenigingen zoals K’77.  
  
K’77 en andere sociëteiten binnen de gemeente hebben als statutair doel het in contact brengen van 
jongeren. In het geval van K’77 gaat het hier om de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar. Dit doel willen 
wij bereiken door themafeesten, baravonden en live muziek te organiseren. Binnen deze activiteiten 
staan fysieke en sociale veiligheid voorop.  
Door de beperking in schenktijden, wordt dit voor ons zeer bemoeilijkt. Gezien deze activiteiten in de 
avond en nacht plaatsvinden.  Bezoekers blijven weg en verblijven elders. Waardoor het 
voortbestaan van onze vereniging in het geding komt. 
  
De verordening is om een aantal redenen door de raad aangenomen. Eén van deze redenen is dat er 
in verenigingen, als K’77, weinig tot geen controle zou zijn op de NIX18 regeling. Deze 
veronderstelling lijkt ons zeer onjuist. Tijdens onze openingstijden is er grote (sociale) controle 
betreft het drankgebruik. Onder de leeftijd van 18 jaar wordt er onder geen enkel beding 
geschonken. Ook indirecte verkoop wordt door onze organisatie in de gaten gehouden. Tevens is er 
in het verleden door controlerende instanties geen overtreding vastgesteld op dit feit. Ook Stichting 
Jeugd-Punt geeft in haar brief aan de raad (kenmerk 14.009007) aan dat er over het algemeen een 
hoge mate van sociale controle is, waarbij veiligheid en veilig omgaan met alcohol hoog in het 
vaandel staat.  
  
Wij merken in K’77 dat jongeren na 01.00 uur weggaan, om elders verder te drinken. Op dat moment 
verliezen wij de controle over deze groep jongeren, waardoor wij ook geen controle meer kunnen 
uitvoeren op de NIX18 regeling. Ook Jeugd-Punt heeft in haar brief hierover haar zorg geuit.  
  
Het is in onze ogen een illusie om te denken dat jongeren een andere kroeg zullen bezoeken. Zij het 
omdat wij een plek bieden aan jongeren, die zich minder thuis voelen in andere gelegenheden, zij het 
dat vriendengroepen uit elkaar worden getrokken omdat jongeren onder de 18 jaar in veel cafés niet 
meer welkom zijn. Bij ons kan het gemêleerde gezelschap samenblijven en een veilige avond 
doormaken.   
  
Oneerlijke concurrentie is wat ons betreft geen steekhoudend argument. Wij bieden juist een plek 
aan jongeren, die geen thuis vinden in de commerciële horeca, zij het door de muziek die aldaar 
gedraaid wordt, zij het door de vrienden en vriendinnen die daar niet te vinden zijn.   
Daarnaast mocht de commerciële horeca hier wel hinder aan ondervinden, zijn er andere afspraken 
te maken.  
  
Het demotiveren van alcoholgebruik is ook een reden voor het aannemen van deze verordening. Wij 
vragen ons af of het beperken van de schenktijden, het juiste middel is om dit doel te behalen.  
  
Samenvattend zijn wij vóór het ontmoedigen van alcoholgebruik onder jongeren, de NIX18 regeling 
en een goede controle hierop door de horeca, maar zeker ook door de bevoegde instanties, maar 
zien wij hier graag andere afspraken over.  



Wat vragen wij u? 

Wij vragen u niet om de verordening ongedaan te maken. Wij vragen een verplaatsing van de 
schenktijden. Ofwel in plaats van 12.00 uur tot 01.00 uur naar 15.00 uur tot 04.00 uur. Dit zijn 
hetzelfde aantal uren schenken, maar dan in een ander tijdbestek.  
  
Op deze manier kunnen we het werk van onze vereniging blijven continueren en kan er een grote 
sociale en fysieke controle op onze doelgroep blijven bestaan.  
  
Natuurlijk zijn wij bereid een en ander in een gesprek te verduidelijken.  
  
In afwachting van uw reactie, verblijf ik, 
 
  
Namens het bestuur, 
K’77 
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Geachte Dhr. Pekelharing, 

Inleiding 
Periodiek heeft de gemeente een overleg met de horeca, mede vertegenwoordigd door de Koninklijke 

Horeca Nederland. Tijdens een overleg hebben een aantal ondernemers hun zorgen geuit omtrent de 

bijeenkomsten die door paracommerciële instellingen worden georganiseerd. De zorgen zien toe op 

activiteiten die concurreren met de commerciële horeca. Paracommerciële instellingen kunnen de 

prijzen lager houden door onder het kopje 'paracommerciële instellingen' genoemde voordelen. 

Deze brief heeft als doel duidelijkheid te verschaffen aan de paracommerciële instellingen, en hen te 

wijzen op de regels die op paracommerciële instellingen van toepassing zijn. U ontvangt deze brief 

dan ook vanwege uw hoedanigheid van een paracommerciële instelling. 

Paracommerciële instellingen 
Een paracommerciële instelling zijn niet-commerciële rechtspersonen zoals stichtingen of 

verenigingen die zich van oorsprong richten op het stimuleren van activiteiten van recreatieve, 

sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard en dus niet op 

horeca-activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan een kantine van een sportclub, of een 

jeugdsociëteit. 

De hoofdactiviteit van paracommerciële instellingen is dus nooit horeca; horeca wordt 'erbij' gedaan. 

Omdat deze instellingen profiteren van oneerlijke concurrentievoordelen (subsidies, vrijwilligers of een 

speciaal fiscaal regime) zijn gemeenten op basis van de Drank- en Horecawet verplicht om met 

betrekking tot de horeca-activiteiten van dit type instellingen nadere regels te stellen. Via zo'n 

verordening worden de horeca-activiteiten van deze instellingen ingeperkt, met name de schenktijden 

en de zogenaamde 'feesten van persoonlijke aard', zodat de reguliere horeca geen oneerlijke 

concurrentie ondervindt van dit type organisaties. 
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In de Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2015 (APV) zijn deze regels, waaraan 

paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende 

drank, vastgelegd. Deze regels hebben betrekking op: 

a. de tijden gedurende in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt 

b. de in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard 

c. de in de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet 

rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende inrichting betrokken zijn. 

Hieronder zullen wij nader de regels uit de A P V toelichten. 

Regulering paracommerciële rechtspersonen 
Hiervoor is reeds naar voren gekomen dat in de A P V regels zijn gesteld die betrekking hebben op het 

schenken van alcoholhoudende drank van paracommerciële instellingen. In onder andere artikel 2:23b 

van de A P V zijn deze regels opgenomen. Hieronder zullen wij deze uiteenzetten. 

Een paracommerciële instelling kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken bij een activiteit 

die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de paracommerciële instelling. Dit kan 

binnen de volgende tijden: 

a. maandag tot en met donderdag van 12:00 tot 24:00 uur; 

b. vrijdag vanaf 12:00 tot 01:00 uur; 

c. zaterdag en zondag vanaf 12:00 tot 01:00 uur. 

Een paracommerciële instelling 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. 

Van een dergelijke bijeenkomst moet een paracommerciële instelling melding doen bij de 

burgemeester. 

Indien een paracommerciële instelling een openbare inrichting exploiteert dient u ook overeen 

exploitatievergunning te beschikken. Als openbare inrichting wordt aangemerkt 'een voor het publiek 

toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies 

wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie 

worden verstrekt of bereid'. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, 

restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder openbare 

inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden. In 

deze exploitatievergunning worden (onder andere) de openingstijden van de instelling geregeld. 

Daarnaast is het van belang dat u, om alcoholhoudende drank te mogen schenken, over een Drank

en Horecawetvergunning beschikt. Mocht u twijfelen of u over een exploitatievergunning of een Drank

en Horecawetvergunning behoort te beschikken, kunt u contact opnemen met één van mijn collega's 

van het cluster APV/Bijzondere wetten via horeca.evenementen(a).woerden.nl. 

Conclusie 
Wij wijzen u erop dat bij een constatering van de overtreding van hiervoor genoemde regelgeving, wij 

handhavend op zullen treden. Dit kan inhouden dat wij een last onder dwangsom, een last onder 

bestuursdwang of een bestuurlijke boete opleggen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks vragen 

hebben dan kunt u contact opnemen met één van mijn collega's van het cluster APV/Bijzondere 

wetten via horeca.evenementen(a).woerden.nl. 

Tevens kunt u met deze collega's contact opnemen wanneer de aangeschreven persoon niet meer 

aan uw instelling verbonden is. In dat geval is de vergunning mogelijk niet meer geldig en dient deze 

aangepast of opnieuw aangevraagd te worden. 

Met vriendelijke groet. 

Namens de burgemeester, 


	motivatie jeugdsocieteiten
	18.002588 jongerensocieteit k77 inzake vragen over de apv met betrekking tot paracommerciele horeca in de gemeente woerden
	brief gemeente apv001

