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Geachte leden van de raad, 
 
 
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De 
DHW stamt uit 1864 en is sindsdien al vele malen aangepast. De uitvoering van de 
vernieuwde DHW heeft consequenties voor beleid, uitvoering en organisatie. De BAR-
gemeenten hebben ervoor gekozen om dit onderwerp in gezamenlijkheid uit te werken 
en er tegelijkertijd voor te zorgen dat 2– vooruitlopend op de BAR-samenwerking per 1 
januari 2014 -  er sprake is van zoveel als mogelijke harmonisatie van de huidige 
werkwijze.  
 
Met de nieuwe DHW wil het kabinet echter vooral ook het alcoholgebruik onder 
jongeren terugdringen. De drie gemeenten volgen hierin ieder een eigen spoor en 
onderzoeken in hoeverre uitwisseling en samenwerking op dit onderwerp mogelijk is.  
 
In BAR-verband is in 2012 een werkgroep gestart met o.a. een jurist bijzondere wetten, 
een vergunningverlener bijzondere wetten, een beleidsmedewerker jeugd/ 
volksgezondheid, de politie en een medewerker van de Voedsel- en Warenautoriteit. 
Bij de voorbereiding van de implementatie van de wet is aandacht besteed aan in ieder 
geval de volgende vier onderwerpen: 
toezicht 
handhaving en sancties 
monitoring en evaluatie 
de juridische formalisering van het bovenstaande in verordening en/of APV 
 
Dit betekent dat in 2013 over deze onderwerpen een besluit genomen zal worden:  
 
Toezicht: De burgemeester is in de nieuwe DHW verantwoordelijk voor het toezicht op de 
naleving van deze wet. Voor de uitvoering van de toezichttaken moet er een 
interventiebeleid en uitvoeringsprogramma worden vastgesteld en moeten er 

toezichthouders worden aangewezen die deze taken gaan uitvoeren. Besluitvorming: 1
ste

 
kwartaal 2013 door de burgemeester. 
Handhaving; Wanneer de regels van de DHW of de APV of de voorschriften uit de 
vergunningen niet worden nageleefd kan de gemeente handhavend optreden. Om dit te 
kunnen doen moet de gemeente een sanctiestrategie vaststellen, incl. de daarbij 
behorende sanctiemaatregelen, het aanwijzen van een of meerdere BOA’s die belast 
worden met deze taken en het inregelen van de bezwaar- en beroepsmogelijkheden. 
Besluitvorming: 1 ste kwartaal 2013 door de burgemeester en/of de resp. colleges. 
Monitoring en evaluatie; ten aanzien van toezicht en handhaving zal de monitoring en 
evaluatie aan de hand van het uitvoeringsprogramma plaatsvinden. Dit betreft een 
bevoegdheid van zowel het college als de burgemeesters. 
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De BAR-gemeenten hebben het voornemen de toezicht en handhavingstaken zo 
spoedig mogelijk in gezamenlijkheid uit te voeren. Uiterlijk in april 2013 zullen hierover 
de benodigde besluiten genomen worden. 
 
Bij de bespreking van de bovengenoemde onderwerpen is aangegeven dat het in het 
kader van de BAR-samenwerking ook ‘verstandig’ zou zijn wanneer de drie 
gemeenten gelijk om gaan met het afgeven van exploitatie-, drank- en 
horecavergunningen en het toepassen van Bibob-beleid. In de gemeente Barendrecht 
staat hiervoor op 26 maart a.s. een informatiebijeenkomst met de raadscommissies 
gepland, waarvoor u als raadslid een uitnodiging ontvangen heeft. Indien dit uw 
voorkeur heeft, kunt u een Carrousel aan wijden. 
 
 
En verder: 
De gemeenten dienen een Drank- en Horecaverordening vast te stellen. De wetgever 

heeft hiervoor het jaar 2013 als overgangstermijn gegeven. In het 4
e
 kwartaal van 2013 

zal de concept-verordening aan u worden voorgelegd. 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats Ger J. van de Velde – de Wilde 
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