KANTINE BELEID
WSV Rijn en Lek
Vastgesteld : ALV 2 december 2013 (blz. 1-4) en de aanvulling (blz. 5) op 12 mei 2014

Achtergrond
Tot nu toe is de organisatie van de kantine in handen geweest van een barcommissaris,
soms wel en soms niet met een assistent. Beiden zijn vrijwilligers. De barcommissaris
regelde zijn eigen zaken, zo nodig in overleg met de penningmeester, het bestuur en/of de
commissie evenementen. De organisatie draaide dus vooral op een of twee mensen die
alles regelden. Dat is veel werk en alleen te doen door echte “liefhebbers”. Dat merkt de
vereniging bij het zoeken naar opvolgers. Daarnaast zijn er onduidelijkheden bij de
organisatie van evenementen. Deze worden zowel georganiseerd door de
evenementencommissie, als door de kantine, de zeilcommissie, de havencommissie en het
bestuur. Tenslotte kunnen de geldstromen onvoldoende worden gecontroleerd, bij
voorbeeld de kasopbrengsten en de voorraden van de kantine.
Externe eisen
Vanuit de samenleving wordt ook een aantal eisen gesteld aan de organisatie en het
functioneren van de kantine van een (sport)vereniging. Het gaat om voorwaarden inzake de
veiligheid, de (sociale) hygiëne en het niet-commerciële karakter van de kantine ( para
commerciële rechtspersonen).
Zo stelt de drank en horeca wetgeving bijvoorbeeld een aantal eisen aan de inrichting :
Inrichting: tenminste 35 m2, hoogte tenminste 2,40 m, luchtverversing 3,8 liter/m2, veilige
elektra, drinkwater, telefoon, ten minste twee afsluitbare toiletgelegenheden in de
onmiddellijke nabijheid, maar niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de kantine, wastafels met
stromend deugdelijk drinkwater, urinoirs en toiletten met waterspoeling.
Maar ook aan de mensen die als vrijwilliger in de kantine aan het werk gaan worden eisen
gesteld. Zo moeten er minimaal 2 leidinggevenden in het bezit zijn van het diploma Sociale
Hygiëne en alle barvrijwilligers moeten de Instructie Verantwoord Alcohol gebruik hebben
gehad. Voor medewerkers die voedsel bereiden is een training of instructie op het gebied
van voedselhygiëne verplicht (Hygiënecode).
Daarnaast hebben we als vereniging te maken met de Verordening Paracommercie
gemeente Wijk bij Duurstede 2013 die kader stellend is voor de manier waarop wij de
kantine kunnen exploiteren. Deze verordening is als bijlage toegevoegd.
Het document kantinebeleid beschrijft op hoofdlijnen het beleid en de organisatie van de
kantine zoals ons dat voor ogen staat.
De formele regels en afspraken worden opgenomen in het bestuursreglement alcoholgebruik.
Dit reglement is een verplicht onderdeel van de horecavergunning aanvraag.
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Kantine beleid WSV Rijn en Lek.
Welkom.
Leden van de vereniging en gasten, waaronder passanten, voelen zich welkom bij de WSV
Rijn en Lek. Dat betekent een vriendelijke ontvangst bij de havenmeester en/of de kantine en
schone sanitaire ruimten. Ook een vriendelijke inrichting van de openbare ruimten hoort
daarbij. Een modern clubhuis met een warme uitstraling. Havenmeesters zijn in het seizoen,
van half april tot half oktober, aanwezig van 10.30 uur tot circa 20.30 uur met uitzondering van
etenstijden.
Omdat met vrijwilligers wordt gewerkt, zullen openingstijden altijd een compromis zijn tussen
de wensen van bezoekers en de werklast en beschikbaarheid van de vrijwilligers.
Openingstijden kunnen dus variëren.
Kantine
Algemeen
De kantine wordt op een vriendelijke en professionele wijze geëxploiteerd met als doel het
tevreden maken en houden van alle belanghebbende van de vereniging. Dit zijn natuurlijk de
leden maar zeker ook de passanten van de gemeente Wijk bij Duurstede.
De WSV Rijn en Lek wordt door de gemeente gezien als para commerciële instelling en
daarbinnen als een sportieve en recreatieve rechtspersoon. Vanuit dit perspectief wil de
vereniging zich bewegen binnen de Verordening Paracommercie gemeente Wijk bij
Duurstede 2013 (toegevoegd als bijlage)
Verstrekkingen
De kantine verstrekt zwak-alcoholische dranken ( tot 15% alcohol). Daarnaast zijn er
versnaperingen, koude en warme snacks (magnetron, geen frituur of bakplaat) en maaltijden
(magnetron). ’s Zomers wordt er ook ijs verkocht, zowel in de kantine als door de
havenmeesters. Bij evenementen kunnen de frituur en de koude keuken worden gebruikt (al
dan niet in combinatie met een barbecue op de vaste wal).
Rookbeleid
In de gehele ark en dus ook in de kantine mag niet worden gerookt.
Openingstijden kantine
De reguliere openingstijden zijn op basis van ervaring ten minste vrijdag- en
zaterdagmiddag/-avond van 16.00 – 20.00 uur. In de maanden april, mei, juni en september
komt daar de zondagmiddag/-avond bij. In de maanden juli en augustus probeert de
verenging de kantine alle weekdagen open te zijn vanaf 16.00 uur met een sluiting naar
bevind van zaken. Zwak alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt binnen de tijden
en randvoorwaarden zoals opgenomen in het bestuursreglement.
Indien er voldoende vrijwilligers zijn kan de kantine ook op andere dagen en tijden worden
gebruikt voor activiteiten die passen bij onze vereniging, dit altijd na toestemming van het
bestuur.
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Omdat ook hier met vrijwilligers wordt gewerkt, zullen openingstijden altijd een compromis zijn
tussen de wensen van bezoekers en de werklast en beschikbaarheid van de vrijwilligers.
Openingstijden kunnen dus variëren.
Prijsbeleid.
De prijzen worden op voorstel van de barcommissaris en het bestuur vastgesteld in de
ledenvergadering, net als alle andere tarieven (contributie, liggeld, e.d.). Het uitgangspunt is
dat de kantine op een financieel verantwoorde wijze wordt geëxploiteerd. Dat wil zeggen dat
we een redelijke marge willen maken tussen de totale in- en verkoop van de verstrekte
levensmiddelen.
Organisatie
Om tot een verdeling van taken en werkzaamheden te komen, alsmede een verdeling van
verantwoordelijkheden is de barcommissie als volgt ingericht :
- een lid verantwoordelijk voor de inkoop, (laten) ontvangen van goederen,
voorraadbeheer, opslag en uitgifte (aanvullen dag- of weekvoorraad),
- een lid verantwoordelijk voor de inzet van vrijwilligers, roosters, contact, inzet bij
evenementen, opleiding sociale hygiëne, kasinstructie, toepassen huisregels,
e.d.
- een lid verantwoordelijk voor de kasstromen, instellingen kassa, instructie
vrijwilligers, administratie, bankafdrachten,
- een lid verantwoordelijk voor evenementen (tevens lid evenementencie),
draaiboeken, inzet vrijwilligers, extra bestellingen iom inkoop (drank, voeding,
tafels, stoelen, glazen, bestek, tenten, enz)
- De barcommissaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de
commissie.
Alle evenementen en andere activiteiten worden ondergebracht in een
evenementenkalender die wordt vastgesteld door de evenementencommissie en het bestuur
en vervolgens beheert door de evenementencommissie. Te denken valt aan o.a. :.
- nieuwjaarsreceptie,
- zangborrel,
- bingo-avond(en),
- kaartavonden,
- hijsdagen
- pinkstertocht,
- André Smittrofee,
- regatta,
- mosselavond
- cursussen en lezingen,
- Lekko-dagen,
- eindejaarsborrel,
- enz.
De evenementencommissie zorgt voor de afstemming met de andere commissies (bestuur,
havencie, zeilcie) en het lid van de barcie verantwoordelijk voor evenementen. Het is daarom
noodzakelijk dat dit lid ook zitting heeft in de evenementencie of andersom.
Toekomst
De toekomst van de kantine hangt volledig samen met de ontwikkeling van de eigen haven.
De groei van de eigen haven zal beperkt zijn, hooguit 25 % aan eigen ligplaatsen. De groei
van het aantal passanten zal stagneren en zelfs afnemen naarmate de stadshaven en de
Lunenburg zich ontwikkelen.
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De gemeente wordt steeds strenger in het handhaven van de vergunningen voor paracommerciële activiteiten. Het gaat dus alleen om het ontvangen en verwennen van leden en
bijzondere gasten (passanten en bijv. schipperskoren, schippers lekkodagen, e.d.).
De inrichting van kantine en keuken dienen hierop te worden afgestemd. Geen inrichting en
apparatuur voor een enkel bijzonder evenement. Incidenteel kan apparatuur worden
ingehuurd met geschoold personeel.

Bijlage 1 : Wat is een paracommerciele instelling en wat is een verordening
Bijlage 2: Verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013
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Aanvulling vastgesteld in de ALV van 12 mei 2014
In de kantine handelen we binnen de kaders van de aan ons verstrekte vergunningen en de algemene
fatsoensnormen.
Zodoende wordt er onder andere niet gerookt, geen sterke drank geschonken en zorgen alle
aanwezigen voor een prettige, vriendschappelijke en een voor iedereen toegankelijke en niet
bedreigende sfeer.
Het staat de dienstdoende barvrijwilligers of aanwezige bestuursleden vrij om aan de aanwezige
personen te vragen hun bijdrage aan die goede sfeer te leveren.
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Bijlage 1
Wat is een paracommerciële instelling?
In het horecabeleid is de volgende passage over paracommerciële instellingen
opgenomen:
Paracommerciële instellingen zijn bijvoorbeeld een buurthuis, wijkhuis,
jongerencentrum, sociaal- cultureel centrum, clubgebouw, sportkantine, sporthal,
zwembad, sportcomplex of een museum. Paracommerciële instellingen (op recreatief,
sociaal-cultureel, educatief, sportief, levensbeschouwelijk en religieus vlak) mogen
voor hun eigen instelling / vereniging / stichting gebruik maken van hun pand om enige
horeca-activiteiten te organiseren.
Hierbij mogen alcoholhoudende dranken worden verstrekt mits er een Drank- en
Horecawet (DHW)- vergunning is. Dit mag alleen bij activiteiten die worden gezien als
gerelateerd aan de doelstelling van de instelling etc. Een paracommerciële instelling
mag onder geen geval sterke drank schenken. Bijeenkomsten van persoonlijke aard
zijn niet toegestaan.

De Drank- en Horecawet (DHW) definieert paracommercie als volgt:
Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve,
sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de
exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

Wat staat er in de verordening?
In het algemeen is het zo dat het horecabeleid grotendeels is verwerkt in de
Verordening Paracommercie. Concreet is in de verordening onder andere het volgende
opgenomen:
- er mag zwak-alcoholische drank worden geschonken vanaf twee uur vóór tot
en met twee uur ná de hoofdactiviteit, doch uiterlijk tot 23:00 uur;
- er mag geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie;
- er mag in principe geen sprake zijn van commerciële horeca;
- er mag een limitatief aantal (feestelijke) bijeenkomsten worden gehouden die
in het verlengde liggen van de statuten van de instelling;
- er zijn in beginsel geen bijeenkomsten van persoonlijke aard buiten de
doelstelling van de instelling mogelijk;
- er mag in beginsel geen sterke drank worden geschonken;
- er is geen sprake van een overgangsregeling.
Wat is het verschil tussen beleid en een verordening?
Een beleidsstuk is niet bindend voor de betrokkenen. Het is een visie van de raad. In
dit geval de visie van de raad op horeca voor paracommerciële instellingen. Het is (in
bijzondere gevallen) mogelijk om (gemotiveerd) af te wijken van beleid. Een
verordening daarentegen is minder vrijblijvend en heeft veel meer een juridische status.
Het zijn bindende regels. Op basis van een verordening is het bijvoorbeeld mogelijk te
handhaven. Verder zal op basis van een verordening een concrete aanvraag getoetst
kunnen worden. Grofweg kan gesteld worden dat de (vrijblijvende) beleidsregels van
het horecabeleid over paracommerciële instellingen zijn vertaald in een (bindende)
verordening, de Verordening Paracommercie.

Raadsvergadering, 10 december 2013

Voorstel aan de Raad

Nr.:

20131211 RV voorb&6

Agendapunt:
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Datum:

25 november 2013

Onderwerp: Verordening Paracommercie
Onderdeel raadsprogramma:
Portefeuillehouder: Tjapko Poppens

Voorgesteld besluit
De Verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.
Korte samenvatting
Op 25 juni 2013 is de nota “Integraal Horecabeleid: maatwerk voor alle horeca –activiteiten”
door u vastgesteld. In deze nota is ruime aandacht besteed aan paracommercie, zoals dat
gebeurt binnen sportverenigingen en sociaal-culturele instellingen. In deze nota zijn
voorstellen gedaan om paracommerciële instellingen te beperken in schenktijden en
activiteiten, zodat deze meer aansluiten op de doelstelling van de vereniging. Dit voorkomt
dat kantines verworden tot volledige horecagelegenheden en daarmee (oneerlijke)
concurrenten worden van de reguliere horeca.
Aanleiding
Op 1 januari 2013 is de nieuw Drank- en Horecawet van kracht geworden. Bij deze wet
worden gemeenten verplicht om voor 1 januari 2014 een verordening Paracommercie te
hebben, waarin ingegaan wordt op schenktijden en bijeenkomsten van persoonlijke aard.
Specifiek (beoogd doel)
Vaststellen van de Verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013.
Meetbaar
Met vaststelling van de verordening ontstaat er duidelijkheid over wat er wel en niet is
toegestaan bij paracommerciële instellingen. Middels een ontheffingsregeling is maatwerk
mogelijk
Acceptabel
Overwegingen die leiden tot het besluit
Ontheffingen
In de Drank- en Horecawet is in art 4 geregeld welke onderdelen minimaal in de verordening
paracommercie geregeld moeten worden. In dit artikel is ook geregeld dat de burgemeester
ontheffing van de genoemde onderdelen kan verlenen. In art. 5 van de verordening is een en

ander nader gepreciseerd en zijn de kaders aangegeven waaronder een ontheffing verleend
dan wel geweigerd kan worden.
Bijeenkomsten van persoonlijke aard
In de verordening is aangegeven welke activiteiten per paracommerciële rechtspersoon zijn
toegestaan. Hiermee worden geen bijeenkomsten van persoonlijke aard bedoeld. Deze zijn, uit
het oogpunt van oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca, in de verordening niet
toegestaan. De nota Horecabeleid biedt echter paracommerciële instellingen de mogelijkheid
6 bijeenkomsten van persoonlijke aard te organiseren. Dit is, met name om dit aantal toetsbaar
en handhaafbaar te maken in een ontheffingsregeling in de verordening opgenomen. Hoewel
in de nota Horecabeleid wordt aangegeven dat voor het organiseren van bijeenkomsten van
persoonlijke aard bij voorkeur samenwerking wordt gezocht tussen de instelling en een
commerciële horecagelegenheid is dit niet in de verordening opgenomen. Het is namelijk niet
als verplichting in het beleid opgenomen
Sterke Drank
In artikel 3 lid 5 van de verordening is geregeld dat een vergunning voor een paracommerciële
instelling slechts wordt verleend voor het schenken van zwak alcohol houdende drank. Tot
nog toe is het schenken van sterke drank bij sportkantines en overige paracommerciële
instellingen toegestaan. Met het in werking treden van deze verordening is dat verboden. Het
is mogelijk dat bij bijeenkomsten van persoonlijke aard toch de wens bestaat iets sterkers te
kunnen schenken. Het ligt voor de hand dit middels een ontheffingsmogelijkheid te regelen.
Daarnaast kunnen er bijzondere situaties zijn waarbij het schenken van iets sterkers in de rede
ligt, zoals bij verenigingen die meer gericht zijn op senioren zoals de biljartvereniging. Ook
daar is een ontheffingsmogelijkheid wenselijk. Om te voorkomen dat eveneens aan andere
verenigingen een dergelijke ontheffing wordt afgegeven, is een leeftijdsgrens opgenomen als
weigeringgrond.
Realistisch
Kanttekeningen bij het voorgestelde besluit
In de verordening wordt niet meer geregeld dan in de nota “Integraal Horecabeleid” reeds is
vastgesteld.
Alternatieven
Niet van toepassing
Tijdgebonden
De verordening dient uiterlijk 1 januari 2014 in werking te zijn getreden.
Aanpak/uitvoering
Na vaststelling wordt de verordening gepubliceerd en treedt deze in werking
Communicatie
Paracommerciële instellingen zijn vooraf via een brief direct geïnformeerd over de
verordening paracommercie, die toen nog op 19 november 2013 op de agenda van de raad
was geagendeerd.

Naar aanleiding van deze brief heeft een drietal sportverenigingen vraagtekens gezet bij de
verordening paracommercie. Deze reactie was voldoende aanleiding om de behandeling van
de verordening uit te stellen naar 10 december 2013.
De sportverenigingen maken zich zorgen omdat de mogelijkheden voor sportclubs door de
verordening beperkt zouden worden. Tevens is aangegeven dat de sportverenigingen niet
voldoende zijn vertegenwoordigd in het beleidsproces.
Allereerst is het zo dat bij het beleidsproces Stichting Wijksport intensief betrokken is
geweest. Stichting Wijksport heeft veelvuldig contact met de sportclubs op sportpark
Mariënhoeve, althans zo is verondersteld. Er is tijdens het beleidsproces aangegeven dat de
genodigden (waaronder Stichting Wijksport en bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland)
een representatieve vertegenwoordiging vormen van hun doelgroep (respectievelijk de
paracommerciële instellingen en de horeca-ondernemers). Geconstateerd wordt dat de
terugkoppeling vanuit de stichting naar de individuele sportverenigingen niet voldoende is
geweest. In het op te richten horecaplatform zal dit in algemene zin een onderwerp van
gesprek zijn. Op dit moment verklaart dit deels wel waarom de verenigingen pas nu met hun
reactie komen op de vertaling van het horecabeleid in de verordening.
Tegelijk moet geconstateerd worden dat de onrust gedeeltelijk is gebaseerd op een onjuiste
interpretatie van de verordening paracommercie en dat is het tweede punt. Er is geen sprake
van een beperking aan mogelijkheden, integendeel: de verordening paracommercie is een
verruiming van de mogelijkheden. De verruiming geldt vooral met betrekking tot de kaders
zoals die in de huidige situatie van toepassing zijn. De verordening is ook een verruiming van
het beleid zelf. Dit manifesteert zich als volgt:
- nu zijn er op basis van APV en verleende vergunningen formeel geen mogelijkheden
voor bijeenkomsten voor persoonlijke aard. Op basis van het beleid en de verordening
wel, voor 6x per jaar;
- op basis van beleid mochten paracommerciële instellingen geen sterke drank
schenken, op basis van de verordening is hier een ontheffingsmogelijkheid voor;
- op basis van de APV mogen paracommerciële instellingen mits gekoppeld aan een
activiteit tot maximaal één uur na die activiteit alcohol schenken. Hierbij gelden
maximaal 01.30 uur in het weekend en tot maximaal 01.00 uur doordeweeks.
De verordening draait dit in principe terug tot maximaal 23.00 uur. maar laat de
koppeling aan de activiteit los. Verder zijn er ontheffingsmogelijkheden (tot maximaal
de openingenstijden zoals die in de APV zijn opgenomen). Op basis van de
verordening kan dus maatwerk ten aanzien van een paracommerciële instelling
geleverd worden. Door gebruik te maken van ontheffing is er ook sprake van meer
inzicht waar de activiteiten zich afspelen: een ontheffing moet verdiend worden.
Aanvullend is het van belang dat clubgerelateerde activiteiten vaak voldoen aan APV,
bestemmingsplan en deze verordening. Daarenboven geldt een aantal toegestane activiteiten
die geen oneerlijke concurrentie veroorzaken (clubkampioenschappen e.d.) Als hierbij nog de
6 bijeenkomsten van persoonlijke aard mogelijk zijn én de mogelijkheid om (via afwijking op
het bestemmingsplan) 3 evenementen te organiseren, kan gesteld worden dat de verenigingen
veel mogelijkheden hebben.

De reactie van de sportverenigingen pleit voor meer mogelijkheden voor zichzelf in de zin
van ruimere schenktijden. Dit zou geen recht doen aan het doorlopen proces in het kader van
het horecabeleid, de andere betrokken partijen en de paracommerciële instellingen zelf. De
laatste hebben voldoende mogelijkheden gehad om vóór de vaststelling van het beleid hun
belangen op tafel te leggen. In feite hebben zij dat – vooral via Stichting Wijksport –tijdens
het beleidsproces ook gedaan.
Belangrijker is dat het huidige horecabeleid een evenwicht vertegenwoordigt tussen alle
betrokken partijen.
Los van de wenselijkheid is een eenzijdig aangevraagd verzoek niet de juiste weg. Het
horecabeleid anticipeert hierop via de introductie van het horecaplatform. Het nieuwe
horecaplatform is een ideaal instrument om deze discussie op een gestructureerde,
evenwichtige manier met alle betrokken partijen te voeren. Ruimere schenktijden voor
paracommerciële instellingen hebben gevolgen (in theorie) voor horeca-ondernemers in de
kernen (met name in het weekend). Op basis van deze route (dus via het horecaplatform) – en
onder voorwaarde van voldoende draagvlak – kan in een later stadium de Verordening
Paracommercie op onderdelen worden aangepast.
Het voorgaande is in een gesprek met de bewuste sportverenigingen d.d. 27 november 2013
aan de orde gekomen. Daarnaast is voor alle verenigingen op 4 december 2013 nog een extra
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door Stichting Wijksport en Stichting Binding,
waaraan van gemeentelijke zijde een inhoudelijke bijdrage is geleverd.
Het proces naar aanleiding van de reactie van de drie sportverenigingen op de Verordening
Paracommercie is vervat in een aparte memo die eerder aan de raadsleden is verzonden.
Als de raad de Verordening Paracommercie vaststelt, zal dit aan de paracommerciële
instellingen per brief worden bericht.

Financiën
Bijlagen
-

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Janneke Louisa-Muller
secretaris

Tjapko Poppens
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
d.d. 25 november 2013, nr. 20131210 6 RV

overwegende dat het op grond van artikel 4, lid 1van de Drank- en Horecawet noodzakelijk is
een Verordening Paracommercie op te stellen teneinde voorschriften en beperkingen te
verbinden aan paracommerciële rechtspersonen op het terrein van horeca-activiteiten.
gelet op het bepaalde in de Drank- en Horecawet, de Algemene wet bestuursrecht en de
Gemeentewet;

BESLUIT:
vast te stellen de:

Verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013
ter voorkoming van oneerlijke mededinging tussen paracommerciële rechtspersonen en
commerciële horecabedrijven.
Algemeen
Artikel 1
Begripsbepalingen
1.
Bijeenkomsten van persoonlijke aard
Bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij meestal alcoholhoudende
drank wordt genuttigd, die geen direct verband houden met de doelstelling van de
paracommerciële rechtspersonen, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea,
verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke.
2.

In deze verordening wordt verstaan onder:
•
alcoholhoudende drank,
•
horecabedrijf,
•
inrichting,
•
paracommerciële rechtspersoon,
•
sterke drank,
•
zwakalcoholhoudende drank,
dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

3.

Vergunning:
De vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

4.

Hoofdactiviteit van de paracommerciële rechtspersoon:
Activiteit die behoort tot de statutaire doelstelling van de paracommerciële
rechtspersoon.

Artikel 2
Onderscheid naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon
1.
Paracommerciële rechtspersonen worden in vier categorieën ingedeeld:
a.
sportieve en recreatieve rechtspersonen;
b.
sociaal-culturele rechtspersonen;
c.
educatieve rechtspersonen;
d.
rechtspersonen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
2.
Aan de vergunningen voor paracommerciële rechtspersonen worden beperkingen en
voorschriften verbonden ten aanzien van de horeca-activiteiten die zij mogen
ontplooien. Deze beperkingen en voorschriften kunnen per categorie verschillen.
Artikel 3
Voorschriften en beperkingen
1.
Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te
verstrekken in of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van
persoonlijke aard.
2.
Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten van
persoonlijke aard (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris)
openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters,
brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media kenbaar te
maken.
3.
Het is verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken buiten het tijdvak gedurende
twee uur voor, tijdens en tot twee uur na de hoofdactiviteit van de paracommerciële
rechtspersoon.
4.
Het is verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de volgende tijden:
• maandag tot en met vrijdag van 17:00 tot 23:00 uur, en;
• zaterdag en zondag van 12:00 tot 23:00 uur.
5.
De vergunning geldt slechts voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank.
Artikel 4
Toegestane activiteiten
1.
Ten aanzien van sportieve en recreatieve rechtspersonen zijn toegestaan:
a.
feestavond voor vrijwilligers, maximaal twee keer per jaar;
b.
afscheidsfeest van het bestuur/een bestuurslid;
c.
jaarfeest of afsluiting seizoen, maximaal één keer per jaar;
d.
clubkampioenschap, indien van toepassing;
e.
toernooi, maximaal één à twee keer per jaar;
f.
nieuwjaarsreceptie voor leden, maximaal één keer per jaar;
g.
overige strikt clubgerelateerde activiteiten voor leden, maximaal één keer per
jaar.
2.
Ten aanzien van sociaal-culturele rechtspersonen zijn toegestaan:
a.
jaarfeest van en voor de leden van verenigingen en stichtingen die structureel
gebruik maken van het pand;
b.
vergaderingen van en voor de leden van verenigingen en stichtingen die
structureel gebruik maken van het pand;

c.

3.

4.

sociaal-culturele evenementen ook voor publiek toegankelijk voor zover dat
publiek komt voor het sociaal-culturele evenement;
d.
kerstviering;
e.
nieuwjaarsreceptie voor leden, maximaal één keer per jaar.
Ten aanzien van educatieve rechtspersonen zijn toegestaan:
a.
afstudeerbijeenkomst / diploma-uitreiking;
b.
lessen/cursussen;
c.
schoolfeest voor leerlingen, maximaal drie keer per jaar;
d.
laatste schooldagfeest;
e.
nieuwjaarsreceptie, maximaal één keer per jaar.
Ten aanzien van rechtspersonen met een levensbeschouwelijke of godsdienstige aard
zijn toegestaan:
a.
activiteiten en vieringen die direct verband houden met de
levensbeschouwelijke of godsdienstige aard van de instelling (daar onder vallen
niet bijeenkomsten van persoonlijke aard).

Artikel 5
Ontheffingen
1.
De burgemeester kan ontheffing verlenen van de verboden als gesteld in:
a.
artikel 3, eerste lid, voor maximaal 6 bijeenkomsten van persoonlijke aard per
jaar;
b.
artikel 3, vierde lid, voor de toegestane activiteiten als bedoeld in artikel 4 tot
maximaal de geldende sluitingstijden.
2.
De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod sterke drank te schenken:
a.
in het geval van bijeenkomsten van persoonlijke aard als bedoeld in lid 1 onder
a voor de bijeenkomst;
b.
in bijzondere gevallen voor maximaal 1 jaar.
3.
Een ontheffing kan geweigerd worden in het belang van:
a.
de openbare orde;
b.
openbare veiligheid;
c.
zedelijkheid.
4.
Een ontheffing als bedoeld in lid 2 onder b kan ook geweigerd worden aan verenigingen
met leden jonger dan 18 jaar.
Handhaving
Artikel 6
Toezicht en handhaving
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast
de door de burgemeester aangewezen ambtenaren.
Artikel 7
Activiteiten zonder vergunning
Wanneer een paracommerciële rechtspersoon zonder vergunning horeca-activiteiten uitoefent,
dan zal het volgende handhavingtraject worden gevolgd om de illegale situatie op te heffen:
1.
na constatering zal het bestuur van de rechtspersoon worden aangeschreven om de
illegale activiteiten onmiddellijk te beëindigen en beëindigd te houden. Tevens zal hen
de mogelijkheid worden geboden om binnen veertien dagen een vergunning aan te
vragen;
2.
is na het verstrijken van de termijn geen gehoor gegeven aan de aanschrijving, dan zal
door de burgemeester een voornemen tot sluiting worden uitgevaardigd. Gedurende
twee weken wordt het bestuur in staat gesteld om hun zienswijze op het voornemen aan
de gemeente kenbaar te maken;

3.

wordt tijdens de zienswijze-procedure een plausibele verklaring geboden voor het
uitblijven van een vergunningaanvraag, dan wordt het bestuur een laatste termijn van
veertien dagen geboden om een vergunning aan te vragen. Is er geen geldige reden voor
het uitblijven van een aanvraag, dan kan de burgemeester besluiten om:
a.
een bestuurlijke boete ex artikel 44a van de Drank- en Horecawet op te leggen;
b.
de inrichting te sluiten.

Artikel 8
Strijdige activiteiten
Als betreffende een in artikel 4 Drank- en Horecawet bedoelde rechtspersoon een constatering
is gedaan van enige overtreding(en) van het bepaalde in de Drank- en Horecawet of deze
verordening, dan zal het onderstaande handhavingstraject worden gevolgd:
1.
na de eerste constatering zal het bestuur van de rechtspersoon worden aangeschreven
om de illegale activiteiten onmiddellijk te beëindigen en beëindigd te houden. Tevens
zal op de mogelijkheid worden gewezen ontheffing aan te vragen;
2.
na de tweede constatering volgt een vooraankondiging last onder dwangsom waarbij de
rechtspersoon op de overtreding wordt gewezen en waarbij wordt aangekondigd dat bij
een volgende overtreding een last onder dwangsom of bestuurlijke boete kan worden
opgelegd;
3.
na de volgende constatering binnen een periode van één jaar na de laatste waarschuwing
wordt een last onder dwangsom (artikel 5:32b Algemene wet bestuursrecht) dan wel een
bestuurlijke boete (artikel 44a Drank- en Horecawet) opgelegd;
4.
Indien de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is verbeurd en de illegale
activiteiten vinden nog steeds doorgang, dan is de burgemeester bevoegd tot intrekking
van de vergunning (artikel 31, lid 2 Drank- en Horecawet, artikel 175 Gemeentewet).
Wanneer de vergunning wordt ingetrokken dan wordt op grond van artikel 31, lid 3
Drank- en Horecawet de bevoegdheid om aan de betrokken instelling een nieuwe
vergunning te verlenen opgeschort tot één jaar nadat het besluit tot intrekking
onherroepelijk is geworden.
Artikel 9
Overgangsregeling
1.
Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor
paracommerciële inrichtingen:
a.
de voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip door het college van
burgemeester en wethouders of de burgemeester op grond van de Drank- en
Horecawet zijn gesteld, hiervoor in de plaats treden de voorschriften en
beperking zoals genoemd in deze verordening;
b.
de ontheffingen die tot dat tijdstip door het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester zijn verleend.
2.
Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om
een ontheffing of vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is ingediend
waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.
Artikel 10
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.
Slotbepaling
Artikel 11
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als:
“Verordening paracommercie Wijk bij Duurstede 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2013
De raad voornoemd,
griffier,

voorzitter,

