
Beantwoording vragen PvdA-GroenLinks-fractie over agendapunt 12
Raadscommissievergadering van:  07- 12 - 2022

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Bij de schenktijden wordt aangegeven: ma-do: 17.00 – 01.00 en vr-zo: 15.00 – 
01.00. Daarbij is er ook een verschil tussen paracommerciële inrichtingen en de 
Camp. 
In de sportkantines worden voor zover ons bekend nu andere tijden gehanteerd. Is 
over de nieuwe verordening overleg gevoerd met de horeca, de Camp en de 
sportverenigingen? Wat is hiervan het resultaat? 
Zouden de schenktijden voor de Camp en de sportkantines niet gelijk moeten 
worden getrokken? 

De aanleiding voor de herziening van de alcoholverordening is een technische 
aanpassing geweest namelijk de omzetting van de Drank- en horecawet naar de 
Alcoholwet. De terminologieën zijn aangepast, de schenktijden zijn ongewijzigd 
gebleven. De verordening is destijds tot stand gekomen op basis van overleg met de 
betrokkenen. De tijden die in de verordening zijn genoemd konden destijds op 
instemming rekenen, en er zijn tussentijds bij ons geen signalen binnen gekomen dat 
de verordening op basis van de tijden aangepast zou moeten worden. Openingstijden 
hoeven niet altijd gelijk te zijn aan schenktijden. De tijden die in de verordening staan 
vallen binnen de bestuursreglementen/vergunningaanvragen die destijds zijn gedaan 
en vergund. De situatie in de Camp verschilt van die van de sportkantines. Zo is er 
destijds bij het vaststellen van de schenktijden heel goed gekeken naar 
wedstrijdtijden, aanwezigheid jeugd, omgeving waar de locaties gevestigd zijn. 
Verruiming van schenktijden kan omwille van een aantal factoren niet aan de orde 
zijn. En dat is dus ook niet de insteek geweest bij het (technisch) aanpassen van de 
alcoholverordening aan de nieuwe alcoholwet.  


