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Geachte leden en duoburgerleden,
Ons is gebleken dat er in het raadsvoorstel APV een onjuiste formulering is geslopen, waardoor een discrepantie bestaat
tussen de tekst in het voorstel en de tekst in het dictum van het besluit.
In het raadsvoorstel staat in artikel 2:34b, tweede lid dat als verenigingsactiviteiten eindigen voor of na afloop van
genoemde schenktijden alcohol mag worden geschonken tussen 1 uur vóór en anderhalf uur ná de activiteit.
In het raadsbesluit staat in artikel 2:34b, tweede lid echter dat als verenigingsactiviteiten eindigen tijdens het laatste
volledige uur voor aanvang of na afloop van genoemde schenktijden alcohol mag worden geschonken tot anderhalf uur
na de activiteit (dus niet voorafgaand aan de activiteit).
Dit betreft een tekstuele verschrijving in het besluit, daar de tekst in het besluit gelijk dient te zijn aan die in het voorstel.
De tekst in het voorstel is de juiste tekst, wat betekent dat de tekst in het besluit aangepast dient te worden.
Ter verbetering van deze verschrijving treft u bij deze brief een op dit punt aangepaste pagina van het besluit aan.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u deze aanpassing bij uw besluitvorming te
betrekken.
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Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;
gezien het voorstel van het college van 2013, nr. RVB13-0096;
gelet op (de) artikel (en) 4, eerste tot en met derde lid, en 25d van de Drank- en Horecawet;

BESLUIT:
Artikel I
Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 wordt een afdeling ingevoegd,
luidend:
Afdeling 8A bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de drank- en horecawet
Artikel 2:34a Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
- alcoholhoudende drank,
- horecabedrijf,
- horecalokaliteit,
- inrichting,
- paracommerciële rechtspersoon,
- sterke drank,
- slijtersbedrijf en
- zwak-alcoholhoudende drank, dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet
Artikel 2:34b schenktijden paracommerciële rechtspersonen
1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend
alcoholhoudende drank ten behoeve van activiteiten, op:
a. maandag toten met vrijdag na 17:00 uur en tot 23:00 uur;
b. zaterdag na 15:00 uur en tot 21:00 uur; en
c. zondag na 12:00 uur en tot 21:00 uur.
2. Voor zover er bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid verenigings- of
wedstrijdactiviteiten plaatsvinden die eindigen voor aanvang of na afloop van de in dat lid genoemde
schenktijden, is het deze paracommerciële rechtspersonen toegestaan, in aanvulling op de schenktijden
genoemd in dat lid, alcoholhoudende drank te verstrekken één uur voor eindigende anderhalf uur na
beëindiging van deze activiteiten, maar niet later dan 01:00 uur. Dit lid is niet van toepassing indien er
sprake is van wedstrijden of verenigingsactiviteiten waaraan hoofdzakelijk jeugdigen in de leeftijd tot 18 jaar
deelnemen en die activiteiten plaatsvinden voor 15:00 uur.
3. Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de
periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten
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