
 
Betreft Politieke markt Carrousel  
Datum 

vergadering 1 februari 2010  

Aanwezig 

Mevrouw E.L. Smit (voorzitter);  

Mevrouw E. Meijers (secretaris);  

Mevrouw J.E. de Leeuwe (NAP)  

De heer H. Linssen(CDA);  

De heer H. Visser(CU/SGP);  

Mevrouw A.L Steekers(EVA);  

De heer P.P.B. Allard(EVA);  

De heer R. Moerman(PvdA);  

Mevrouw P.B. Rooimans (PvdA);  

De heer R.F.A.C.M. van Meijbeek(VVD)  

De heer H.M. Bergmann (burgemeester).  
Ons kenmerk Handhavingsarrangement APV  

1. Opening  

De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

2. Handhavingsarrangement APV  

De heer Bergmann licht het voorstel toe. Hij biedt zijn excuses aan voor het toezenden van het 
hele APV terwijl dat niet nodig was. Volgens hem gaat het alleen om afdeling 8 van 
hoofdstuk 2. De wijzigingen zijn niet aangegeven. Hij zal deze uiterlijk vrijdag 5 februari naar 
de raad sturen. De politie heeft nog wat technische wijzigingen aangebracht. Ook deze 
worden vrijdag a.s. naar de  raad gestuurd.   

Mevrouw De Leeuwe vraagt zich af wat de insteek is van de route die nu gevolgd wordt. Hoe 
hard is de koers die hiermee gevaren wordt. Zij vraagt zich af of over overleg is geweest met 
de horeca.  

De heer Bergmann geeft aan dat verschilt per overtreding ligt in de mate van de overtreding  
en of deze bij herhaling voorkomt. Er worden maatregelen genomen en aangekondigd in een 
hoorzitting waarop vervolgens bezwaar gemaakt kan worden. In het horecaoverleg van vorige 
jaar is dit aangekondigd door hem er zijn toen geen reactie ontvangen op het stuk. Alleen de 
politie heeft een reactie gegeven.   



De heer Van Meijbeek vraagt zich af dat wanneer de persoon, die aangegeven is als verplicht 
aanwezige wisselt, of er dan een nieuwe exploitatievergunning moet worden aangevraagd.  

De heer Bergmann er moet een antecedenten onderzoek plaatsvinden, maar dit kan snel 
geregeld worden.  

Mevrouw Steekers vraagt zich af of er voor extra voorzieningen bijv. een tent een vergunning 
aangevraagd moet worden. Hoe kan dan vervolgens bezwaar gemaakt worden tegen een 
afgegeven vergunning.  

De heer Bergmann de aanvrager heeft de plicht om zelf de omwonenden in te lichten bij 
incidentele festiviteiten. Er is geen bezwaar mogelijk. Wel kan de gemeente een vergunning 
weigeren.   

Mevrouw Steekers vraagt zich af wat er wordt gedaan tegen de overlast van de Gouden Arend 
en het café bij het Kasteel.  

De heer Bergmann voor de jongerensociëteiten is er het 1-2-3 beleid. Hij vindt dat het niet 
wenselijk is sommige horeca gelegenheden midden in de wijk te hebben, want dan kan er 
vanuit gegaan worden dat er tot 3 uur overlast is. M.b.t. de overlast rondom het kasteel merkt 
hij op dat de klachten serieus genomen worden. Er wordt een dossier opgemaakt en ook 
worden er gesprekken gehouden. De overlast bij de wapen van Rhoon heeft te maken heeft 
met het buiten roken. Samen met de exploitant wordt er naar een oplossing hiervoor gezocht.   

Mevrouw Steekers wijst op een aantal typefouten in het voorstel.  

Mevrouw Rooimans vraagt zich af of de gemeente de horeca kan verbieden om een terras te 
openen.  

De heer Bergmann de  horeca kan dit aanvragen. Wel zijn er voorwaarden die te maken 
hebben met de afmeting.  

De voorzitter geeft aan dat het stuk tekstueel nog wordt aangepast en nader toegelicht en 
concludeert dat dit onderwerp op de hamerstukkenlijst komt van 22 februari 2010.  

3. Sluiting  

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezig sluit de vergadering.  

 


