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Voorstel
1. Vaststelling uitwerkingsprotocol handhaving Drank- en Horecawet
Toelichting
Sinds 2013 is de burgemeester het bevoegd bestuursorgaan voor de handhaving van de Drank- en
Horecawet. Vanaf 2013 is met handhaving gestart met behulp van mysteryshoppers. In 2013 zijn
waarschuwingsbrieven vezonden maar is nog niet feitelijk handhavend opgetreden. Vanaf 2017 is
begonnen met actuele inzet op handhaving. In het voorjaar van 2017 zijn waarschuwingsbrieven
verzonden en in het najaar zijn een aantal bestuurlijke boetes opgelegd.
Omdat er vanuit de horeca (regulier alsmede para-commercieel) enige onduidelijkheid was over de
wijze van controle (dit is onder meer ook in de media geuit) en omdat het reeds bestaande protocol
behorend bij het door de raad vastgestelde Preventie- en handhavingsplan alcohol de keuze voor de in
te zetten handhavingsmiddelen in het midden laat is ervoor gekozen om het voorliggende
uitwerkingsprotocol op te stellen.

1

In het uitwerkmgsprotocol wordt de wijze waarop de, meest voorkomende, handhavingscontrole plaats
vindt uiteengezet Ook staat in het protocol aangegeven hoe met waarschuwingen wordt omgegaan en
is per overtreding aangegeven welk handhavingsmiddel in principe wordt toegepast
Voorliggend protocol is aanvullend op het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
Communicatieparagraaf
Het uitwerkmgsprotocol wordt op de website van de gemeente geplaatst en van de vaststelling zal
melding worden gemaakt op de gemeentepagina in de week volgend op de vaststelling.
NEO paragraaf
De mysteryshoppers en jonge boa's die voor de controles van de Drank- en Horecawet mede worden
ingezet zijn onderdeel van een poule die wordt gedeeld door een aantal gemeenten in de regio,
waaronder de Neo-gemeente Het is echter aan de individuele gemeenten zelf om een
handhavingsprotocol al dan met op te nemen en uit te voeren. Het nu voorliggende uitwerkmgsprotocol
zou door de Neo-gemeenten kunnen worden overgenomen De Preventie- en handhavingsplannen
alcohol zijn reeds op elkaar afgestemd
Risicoparagraaf
nvt
Financieel advies
nvt
Duurzaam heidspa rag raaf

nvt
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