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Amendement

I / Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening
Afdeling 84. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld
in de Drank- en Horecawet. Artikel 2:34 d Uitzondering schenktijden
para commerciële dorpshuizen,
19 februari 2019
DB - LLB

De raad van de gemeente west Betuwe op 19 februari 2019 in vergadering bijeen,

constaterende dat:
o in artikel2:34 d lid 1 van de geharmoniseerde APV West Betuwe in het kader van de

deregulering de bepaling is opgenomen dat: "Een para commerciële rechtspersoon in de vorm
van een dorpshuis kan in afwijking van artikel 2.34b lid 2, naast de stichting/vereniging
gebonden activiteiten, tevens alcoholhoudende drank schenken tijdens per jaar ten hoogste
12 bijeenkomsten van persoonlijke aard en of bijeenkomsten die gericht zijn op personen
welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon
betrokken zijn. Tijdens deze 12 bijeenkomsten gelden de volgende schenktijden:
- Zondag tot en met donderdag vanaf 12:00 tot 23:30 uur;- vrijdag en zaterdag vanaf 12:00 uur tot 01:00 uur;"

o in artikel2:34lid 2 van de geharmoniseerde APV West Betuwe in het kader van de
deregulering de bepaling is opgenomen dat:"Een para commerciële rechtspersoon uiterlijk 14
dagen voor een bijeenkomst als bedoeld in het eerste lid melding hiervan doet aan de
burgemeester."

overwegende dat:
o rouwdiensten, gelet op de aard en het plotselinge karakter hiervan, en verjaardagen

vallen onder de in lid 1 genoemde bijeenkomsten van persoonlijke aard en/of bijeenkomsten
die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende
rechtspersoon betrokken zijn.

. de limitering van het aantal bijeenkomsten zoals genoemd in lid 1 niet wenselijk is, omdat het
gaat om dorpshuizen die altijd open moeten zijn voor dit soort bijeenkomsten gezien het
publieke karakter van het dorpshuis.

zijn van mening dat:
o rouwdiensten zijn toegestaan mits: deze plaatsvinden in dorpshuizen/wijkcentra, de statutaire

doelstelling van de para commerciële rechtspersoon dit toestaat en het gaat om een uitvaart
van iemand die woonachtig was in het dorp/wijk waar de betreffende para-commerciële
rechtspersoon zich bevindt.

o verjaardagen vallen onder de in lid 1 genoemde bijeenkomsten.
o de limitering van het aantal bijeenkomsten ten aanzien van rouwdiensten en verjaardagen

dient te vervallen.
o de meldingsplicht onder lid 2 voor rouwdiensten en verjaardagen komt te vervallen.

De fracties van DB en LLWB stellen de volgende wijzigingen van de artikelen 2.34 d eerste en tweede
leden voor:

Besluit:

Dat artikel 2:34 d,lid 1 van de geharmoniseerde APV als volgt zal luiden:

"Een para commerciële rechtspersoon in de vorm van een dorpshuis kan in afwijking van
artikel 2.34blid 2, naast de stichting/vereniging gebonden activiteiten, tevens
alcoholhoudende drank schenken tijdens per jaar ten hoogste 12 bijeenkomsten van
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persoonlijke aard en of bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet
rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Tot de
voornoemde bijeenkomsten zullen in ieder geval ook rouwdiensten en verjaardagen behoren.
Ten aanzien van rouwdiensten en verjaardagen gelden de volgende specifieke regels:
a. Rouwdiensten zijn toegestaan mits deze plaatsvinden in dorpshuizen/wijkcentra, de

statutaire doelstelling van de para commerciële rechtspersoon dit toestaat en het gaat om
een uitvaart van iemand die woonachtig was in het dorp/wijk waar de betreffende para-

commerciële rechtspersoon zich bevindt.
b. Verjaardagen zijn toegestaan mits binnen de para commerciële instelling de verstrekking

van alcoholhoudende drank plaatsvindt door een commerciële horecaondernemer Deze
ondernemer moet dan wel beschikken over een ontheffing op grond van artikel 35 Dhw
om buiten zijn eigen inrichting gebruik te mogen maken van zijn Dhw-vergunning. Het
staat de para commerciële rechtspersoon en de commerciële horecaondernemer vrij om
afspraken te maken over de invulling van de samenwerking.

c. Ten aanzien van rouwdiensten en verjaardagen geldt de voornoemde limiet van het
maximaal aantal van 12 bijeenkomsten niet.

Tijdens de in lid 1 genoemde bijeenkomsten gelden de volgende schenktijden:
- Zondag tot en met donderdag vanaf 12:00 tot 23:30 uur;
- vrijdag en zaterdag vanaf 12:00 uur tot 01:00 uur;"

Dat artikel 2:34 d lid 2 van de geharmoniseerde APV als volgt zal luiden:

"Een para commerciële rechtspersoon doet uiterlijk 14 dagen voor een bijeenkomst als bedoeld in

het eerste lid melding hiervan aan de burgemeester. Deze meldingsplicht geldt niet voor rouwdiensten
en verjaardagen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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