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*Z00D7546CB5* 
 

 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De Drank- en horecaverordening Stichtse Vecht 2013 vast te stellen.  
 
 
Samenvatting 
 
 
De nieuwe Drank- en Horecawet schrijft de gemeente voor een Drank- en Horecaverordening vast te 
stellen om paracommercie te reguleren, overmatig alcoholgebruik tegen te gaan en administratieve lasten 
te verminderen.  
 
 
 
 
Bijlagen 
- Drank- en Horecaverordening Stichtse Vecht 2013 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Drank- en Horecaverordening Stichtse Vecht 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
29 oktober 2013 
 
Werksessie 
9 september en 8 oktober 2013 

 

Portefeuillehouder 
 
Afdeling 
Veiligheid, vergunningen en handhaving 
Opsteller 
angelique.vaars@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/13/27217-VB/13/03259 
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Harmonisatie 
N.v.t. 

Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Terugdringen alcoholmisbruik en het voorkomen van oneerlijke concurrentie door paracommerciele 
instellingen.  
 
Argumenten 
Op grond van de op 1 januari 2013 gewijzigde Drank- en Horecawet moet de gemeente voor wat betreft 
de paracommercie een verordening opstellen waarin regels staan over verantwoorde alcoholverstrekking 
en de dagen en tijdstippen waarop paracommerciële instellingen alcohol mogen schenken.  
De burgemeester stelt hiertoe aan de raad voor om de Drank- en Horecaverordening Stichtse Vecht 2013 
vast te stellen.  
 
Doel 
Deze verordening reguleert de paracommercie met aandacht voor de vrije ruimte die dergelijke 
instellingen nodig hebben om hun maatschappelijke, sociale, culturele en levensbeschouwelijk/religieuze 
functie te kunnen uitoefenen. Tevens is het doel om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen,  
oneerlijke mededinging door de paracommercie te voorkomen en administratieve lasten te verminderen.  
Handhaving van de bepalingen met de vrije ruimte zal lastig zijn. Daarom is in het gesprek met de 
branche en belangenbehartigers een sterk beroep gedaan om verantwoordelijkheid te dragen voor 
alcoholmatiging en de bescherming van kwetsbare groepen tegen alcoholmisbruik.  
 
Kanttekeningen 
N.v.t.  
 
Communicatie 
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.  
 
Financiën en risico’s 
N.v.t.  
 
Vervolg 
N.v.t. 
 
 
17 september 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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