CONCEPT RAADSBESLUIT

Besluit nr.: 139607
Onderwerp: APV-wijziging ten aanzien van alcoholgebruik (para)commerciële instellingen

De raad van de gemeente Albrandswaard;
Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 139607, 1 april 2014;
Gelet op de artikelen 4, eerste tot en met de derde lid, 25a en 25d van de Drank- en Horecawet;
Besluit:
vast te stellen de
e

1 wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard
Artikel I
Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard wordt een afdeling
ingevoegd, luidende:
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,
- horecalocaliteit,
- inrichting,
- paracommerciële rechtspersoon,
- sterke drank,
- slijtersbedrijf en
- zwak-alcoholhoudende drank,
dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- & Horecawet.
Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen
1. Een paracommercieel rechtspersoon die zich voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten van
sportieve aard kan alcoholhoudende drank verstrekken van 12.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur.
2. Een paracommercieel rechtspersoon die zich voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten waarbij
het faciliteren van sociale interactie een voorname rol speelt (zoals wijk-, buurt, en jongerencentra) kan
alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf 12.00 uur tot uiterlijk één uur voor de sluitingstijd als
bedoeld in artikel 2:29.
3. Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:29
alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf 12.00 tot 24.00 uur.
4. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van
persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de
activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven
1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in inrichtingen van de
volgende aard:
·
1° snackbars;
·
2° scholen;
·
3° sportaccommodaties;
·
4° speeltuinverenigingen;
·
5° jeugdcentra.
2. De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de
zedelijkheid of de volksgezondheid aan een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet
voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank.
Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden (gereserveerd)
Artikel 2:34e Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven (gereserveerd)
Artikel 2:34f Verbod 'happy hours'
Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende
drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager
is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Renske van der Tempel

drs. Hans-Christoph Wagner
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