Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

156/2014
13 oktober 2014
H. Visser
G. Berghoef
Beantwoording vragen HMV over horecaconvenant en sluitingstijden
horeca

Aanleiding
Op 2 oktober jl. stelde de fractie HMV vragen over de sluitingstijden geldend voor de horeca in Aalten
en over het horecaconvenant. Door middel van deze raadsmededeling worden die vragen beantwoord.
Inhoud mededeling
1. Is het horecaconvenant waarin de sluitingstijden worden gereguleerd (het 2, 3, 4 uur) nog
van kracht, na de proef met gewijzigde sluitingstijden eerder in 2014?
Het horecaconvenant is nog steeds van kracht. De proef met de gewijzigde sluitingstijden is ingegaan
op 9 januari 2014 en zou duren tot 1 juli 2014. In overleg met de plaatselijke horeca is de proef echter
op 13 februari 2014 opgeschort en op 17 april 2014 definitief gestaakt. Met de plaatselijke horeca is
afgesproken dat het huidige horeca- en evenementenbeleid, waaronder het horecaconvenant, integraal
zal worden heroverwogen.
2. Zo ja, gelden deze sluitingstijden voor alle horeca ondernemers?
3. Zo nee, voor welke niet en waarom niet?
Slechts de horecaondernemers die én het horecaconvenant hebben ondertekend én ontheffing van het
sluitingsuur van de burgemeester hebben ontvangen kunnen voor hun reguliere bedrijfsvoering gebruik
maken van de ruimere sluitingstijden. Voor alle andere horecaondernemers gelden de sluitingstijden
genoemd in de Algemene plaatselijke verordening. Voor alcoholschenkende horecaondernemers geldt
op basis van de Apv voor de reguliere bedrijfsvoering het sluitingstijdstip van 02.00 uur op alle dagen.
4. Is de politie exact op de hoogte van de huidige sluitingstijden en regels die daarbij horen?
Ja. De politie weet welke horecabedrijven ontheffing van het sluitingsuur hebben ontvangen en gebruik
mogen maken van de ‘glijdende sluitingstijden”. Voor alle overige horecabedrijven geldt het algemene
sluitingstijdstip op basis van de Apv.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
N.v.t.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
N.v.t.

41/2014 Schriftelijke vragen HMV over sluitingstijden horecabedrijven 2-10-2014.

Wij ontvingen het bericht dat afgelopen weekend een horeca ondernemer door de politie is beboet
wegens het niet naleven van de sluitingstijden. Vragen hierover:
1. Is het horecaconvenant waarin de sluitingstijden worden gereguleerd (het 2, 3, 4 uur) nog
van kracht, na de proef met gewijzigde sluitingstijden eerder in 2014?
2. Zo ja, gelden deze sluitingstijden voor alle horeca ondernemers?
3. Zo nee, voor welke niet en waarom niet?
4. Is de politie exact op de hoogte van de huidige sluitingstijden en regels die daarbij horen?
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