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I / Algemene Plaatselijke Verordening
para commercieel artikel 2:34d
1 9 februari 201 9

CDA-VWB-LLB

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

over de vaststelling van de geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) West Betuwe.

Constaterende dat

- in de APV bij art. 2.34d, uitzonderingen op de schenktijden worden gemaakt voor para

commerciële dorpshuizen, voor maximaal 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard.

- de Drank- en Horecawet voorschrijft dat het houden van condoleances in dorpshuizen ook

meetelt als een bijeenkomst van persoonlijke aard.

- in onze plattelandsgemeente alle dorpshuizen, hetzij commercieel hetzij para commercieel
geëxploiteerd worden en de huiskamers van onze gemeente vormen.

- de APV een generieke verordening is en dat toepassing van differentiatie in en maatwerk

voor specifieke inrichtingen mogelijk is om op te nemen in een specifieke verordening.

- er geen verordening op para commerciële inrichtingen is waarin de betrokkenheid van
bewoners nader is omschreven.

ls van mening dat

- gezien de aard van de gemeente West Betuwe, als plattelandsgemeente, waarin dorpshuizen

een belangrijke rol spelen, in het behoud van voorzieningen en activiteiten voor bewoners en

het bevorderen van de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid.

- we er daarom voor dienen te kiezen om een ruimer aantal bijeenkomsten van persoonlijke

aard mogelijk te maken voor het houden van condoleances in de dorpshuizen.

- gezien de functie van de dorpshuizen en de verbondenheid met de bewoners van de

dorpskernen en het gegeven dat sommige dorpskernen geen of nauwelijks

zaalhuurvoorzieningen hebben binnen de plaatselijke horeca, waardoor er geen oneerlijke

concurrentie ontstaat, differentiatie en maatwerk vastgelegd kan worden, over het aantal te

houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, in een verordening op de para commerciële
inrichtingen.

Verzoekt het college

- om de ruimte die er binnen de wettelijke kaders is op te zoeken en in de loop van dit jaar met

een verordening op para commerciële inrichtingen te komen.

En gaat over tot de orde van de dag
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