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Geachte leden van de raad,
Ter kennisname zend ik u de tekst van het "Convenant Veilig Uitgaan II,
gemeente Groningen" dat op een nog nader te bepalen datum in oktober 2015
ondertekend zal worden door de gemeente, politie, Veiligheidsregio
Groningen, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groningen Stad en
individuele horecaondememers.
In 2001 is het eerste Convenant Veilig Uitgaan ingevoerd. Dat werd in 2007
gevolgd door het Actieplan Veilig Uitgaan, dat grotendeels een voortzetting
was van het convenant uit 2001.
De afspraken en maatregelen die zijn vastgelegd in het actieplan uit 2007 zijn
eind 2014 geevalueerd. Op basis van de resultaten daarvan is de inhoud van
dit nieuwe convenant tot stand gekomen. Er zijn tevens een aantal nieuwe
items toegevoegd, waaronder de leeftijdsgrens in de nieuwe Drank- en
Horecawet en de handhaving daarvan.
Met betrekking tot de zgn. happy hours is in punt 4.8 van het convenant
vastgelegd dat de horecaondememer daar terughoudend mee om zal gaan en
dat de prijs van de alcoholhoudende dranken dan minimaal 70% van de
reguliere verkoopprijs moet bedragen. Afspraken over een verbod van happy
hours Week geen haalbare kaart. Indien ik aan die wens vastgehouden zou
hebben zou vrij wel geen enkele horecaondememer bereid geweest zijn het
convenant te tekenen. KHN schat in dat met de nu voorgestelde afspraak ca.
70% van de horecaondememers het convenant zal willen ondertekenen.
Beoogd deelnemers zijn alle horecabedrijven in de binnenstad en langs de
diepenring.

Gemeente
Biadzijde

2 van 2

Onderwerp

Convenant Veilig Uitgaan

yjroningen

Ik vemeem graag of u er mee in kunt stemmen dat ik in oktober 2015 het
convenant, namens de gemeente, onderteken.
Met vriendelijke groet,
burgemeester van Groningen,

IJLAGE

CONVENANT VEILIG UITGAAN II,
GEMEENTE GRONINGEN

CONVENANT VEILIG UITGAAN II, GEMEENTE GRONINGEN

De volgende partijen:
De gemeente Groningen, vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer P.E.J, den Oudsten,
hierna te noemen: de "gemeente";
Horeca Groningen, vertegenwoordigd door de voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland,
afdeling Groningen Stad e.o., de heer J.B. van Aalderen, hierna te noemen: de "horeca";
De politie Groningen, vertegenwoordigd door de chef van het district Groningen/Haren van de
Politie Noord Nederland, mevrouw M. Pennings, hierna te noemen de "politie";
De Veiligheidsregio Groningen, vertegenwoordigd door de directeur, de heer E. van Zuidam,
hierna te noemen de "brandweer";
De in de bijlage genoemde deelnemende horecabedrijven;
Overwegen:
1.

Dat de optimale handhaving van de veiligheid en het bevorderen van
publieksvriendelijk uitgaansgebieden een gezamenlijke inspanning van bovengenoemde
partijen noodzakelijk maakt.

2.

Dat de convenantpartners al sinds 2001samenwerken op dit gebied door middel van een
Convenant Veilig Uitgaan en een Actieplan Veilig Uitgaan (2007).

3.

Dat de bestaande afspraken actualisering behoeven.

4.

Dat de bestaande afspraken uitgebreid kunnen worden met (de ontwikkeling van)
nieuwe aanvullende maatregelen.

5.

Dat partijen zich door ondertekening van dit nieuwe convenant eraan verbinden om de
integrale aanpak van veiligheid in de uitgaansgebieden voort te zetten.

6.

Dat het resultaat van deze samenwerking is dat de veiligheid in de uitgaansgebieden
(verder) zal verbeteren.

7.

Dat het Convenant Veilig Uitgaan 11, gemeente Groningen, een looptijd heeft van 4 jaar.

Dat gedurende de looptijd van dit convenant zich onvoorziene omstandigheden voor
kunnen doen, zoals veranderingen in wet- en regelgeving en richtlijnen. In dergelijke
gevallen zullen de samenwerkende partijen in gezamenlijkheid tot een besluit komen op
welke wijze met de gewijzigde omstandigheden omgegaan zal worden.
Hebben de navolgende afspraken gemaakt over de door elk van de partijen te leveren
bijdrage:

1.

ONDERHOUD EN INRICHTING VAN DE UITGAANSGEBIEDEN

Onveiligheid wordt voor een deel beinvloed door de kwaliteit van de directe omgeving. Om de
kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen dienen vervuiling, vernieling en bekladding te
worden bestreden. Een goede inrichting en onderhoud van de openbare ruimte verkleint de kans
op verstoringen van de openbare orde en maakt het optreden tegen verstoringen beter mogelijk.
Gemeente (Stadsbeheer)
1.1.

De gemeente verwijdert alle aanstootgevende graffiti welke is aangebracht op
eigendommen van de gemeente binnen een week na melding.

1.2.

De gemeente herstelt, waar mogelijk, binnen een week na melding de schade bij
vernielingen in de openbare ruimte.

1.3.

De gemeente maakt dagelijks voor 10.00 uur (ook op zondag) het uitgaansgebied in de
binnenstad schoon.

1.4.

De gemeente gebruikt zoveel als mogelijk vandalismebestendig straatmeubilair in de
openbare mimte.

1.5.

De gemeente draagt zorg voor een goede, sociaal veilige verlichting. Tevens zorgt de
gemeente binnen een week voor vervanging van kapotte lampen. Bij kabelbreuk geldt een
hersteltermijn van twee weken.

1.6.

Stadsbeheer stelt, op aanvraag, een overzicht van alle, gedurende een bepaalde periode
binnengekomen meldingen ter beschikking aan de convenantpartners.

1.7.

In het overleg van de gemeente met de partners worden minimaal een keer per jaar de
enge plekken en stegen in de openbare ruimte geinventariseerd en neemt de gemeente
waar nodig maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

1.8.

De gemeente onderzoekt mogelijkheden om het wildparkeren van fietsen in het
uitgaansgebied tegen te gaan.

1.9.

Het melden van concrete problemen omtrent het beheer en de inrichting van de openbare
ruimte kan op de volgende manieren plaatsvinden:
telefonisch via het centrale meldpunt 367 8910;
via email stadsbeheer@groningen.nl
via de website: http://gemeente.proningen.nl/woonomgeving/meldstad
via de app MeldStad (op smartphone)
op de tleximap openbare ruimte: http://flexiniap.groningen.nl/gnmaps/meldingen/.

Horeca
1.10. De ondernemer en/of eigenaar van een horecapand draagt er zorg voor dat graffiti op het
pand van de ondernemer wordt verwijderd of overgeschilderd. Er kan een contract met de
gemeente worden gesloten om panden van horeca-inrichtingen binnen een week schoon te
maken.
1.11.

Als de ondernemer afval wil aanbieden gebeurt dat uitsluitend op de door de gemeente
daartoe vastgestelde tijden. Horecaondememers die het afhalen van vuil zelf hebben
georganiseerd, nemen in het contract op dat het op de vastgestelde tijdstippen gebeurt. De
ondernemer draagt er zorg voor dat afvalcontainer(s) niet zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte, met uitzondering van de tijden waarop deze worden aangeboden aan de
ophaaldienst. In problematische situaties zal gezamenlijk met vertegenwoordigers van de
gemeente naar een oplossing worden gezocht.

1.12. Bouwcontainers dienen op doordeweekse avonden afgedekt te worden en in de
weekeinden van de openbare weg te worden verwijderd.
1.13. De ondernemer plaatst terrassen conform de afgegeven vergunning en houdt zich aan de
regels zoals opgenomen in de nota terrassenbeleid van de gemeente Groningen.
Gemeente (Stadstoezicht)
1.14. Stadstoezicht houdt toezicht op de venstertijden en treedt verbaliserend op tegen in het
convenantgebied foutief geparkeerde of rijdende voertuigen. Voor festiviteiten kunnen
ontheffingen worden verleend.

2.

DEUR- EN TOELATINGSBELEID
Een helder toelatingsbeleid voorkomt
conflicten "aan de deur" en kan daarom
bijdragen aan minder uitgaansgeweld.

Gemeente
2.1.

In de gemeente Groningen is een Nota Toegangsbeleid van kracht waarin regels zijn
opgenomen ten aanzien van het toegangsbeleid van horecaondernemingen. Uitgangspunt
is dat dit beleid duidelijk, helder en controleerbaar is. Nadere informatie is te vinden op:
http://gemeente.groningen.nl/horeca/deurbeleid

2.2.

Het Panel Deurbeleid wordt voortgezet en toetst het toegangsbeleid in de Groninger
horeca.

2.3.

In het Panel Deurbeleid nemen KHN als voorzitter, horecaondememers, de gemeente, de
politie en Discriminatie Meldpunt Groningen, zitting.

Horeca
2.4.

Ondememers die deelnemen aan dit
convenant conformeren zich aan het
toegangsbeleid zoals opgenomen in de
Nota
Toegangsbeleid,
gemeente
Groningen.

Cameratoezicht
In het Ldtgaanscentrnm

2.5.

Ondernemers die bij het beveiligen van
hun pand gebruik maken van
cameratoezicht nemen daarbij de
daarvoor geldende (wettelijke) eisen in
acht.

2.6.

Alle portiers moeten als zodanig herkenbaar zijn en voldoen aan de eisen die zijn gesteld
op basis van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.

2.7.

Horecaondememers die portiers in dienst hebben of hebben ingehuurd nemen deel aan
het hierna onder punt 2.15 genoemde halfjaarlijks overleg met de politie.

2.8.

Bij toegangscontrole door portiers wordt onder meer gecontroleerd op het in bezit hebben
van steek-, slag-, vuurwapens en dmgs. Horecaondememers melden de inname van
wapens of drugs terstond aan de politie. Ingenomen wapens of dmgs worden niet
teruggegeven aan de eigenaren, maar aan de politie ter beschikking gesteld.

2.9.

De ondernemer laat geen personen toe die kennelijk dronken of zwaar aangeschoten zijn
of die onder invloed of in het bezit zijn van verdovende middelen. Ook worden geen
personen toegelaten die zich agressief gedragen, in het bezit zijn van steek-, slag- of
vuurwapens of aan wie een lokaalverbod is opgelegd.

2.10. De ondernemer laat geen personen toe die groepskenmerkende negatief sfeerbepalende
kleding dragen.

2.11. Als er een redelijk vermoeden is dat een klant een wapen bij zich heeft dient direct contact
opgenomen te worden met de politie.
2.12. De ondernemer kan een lokaal toegangsverbod voor de duur van maximaal een jaar
uitreiken aan personen die bij herhaling orde verstorend gedrag vertonen.
2.13. De politie moet van het uitreiken van een verbod bedoeld in punt 2.12 op de hoogte
worden gesteld en dient deze mede te ondertekenen.
Politie
2.14. De politie ziet er op toe dat alle bij de horeca werkzame portiers voldoen aan de wettelijke
eisen van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.
2.15. Basisteam Centrum organiseert twee keer per jaar een overleg met de ondernemers die
portiers in dienst hebben of hebben ingehuurd om de gang van zaken te bespreken met
betrekking tot het toelatingsbeleid van de horeca (zgn portiersoverleg).
2.16. ledere aangifte van discriminatie wordt door de politie onderzocht. De politie informeert
de aangever en de betrokken ondernemer over de uitkomsten van het onderzoek.
2.17. In gevallen waarin de politie door horecapersoneel ingenomen wapens of drugs ingevolge
punt 2.8 krijgt aangeboden, maakt de politie naar hun oordeel proces-verbaal op tegen de
verantwoordelijke verdachte, als blijkt dat er sprake is van een strafbaar feit.

3.

TOEZICHT EN HANDHAVING

Veilig Uitgaan betekent niet alleen veiligheid op straat maar ook veiligheid in de voor publiek
toegankelijke gedeelten van horecagelegenheden. Toezicht en handhaving is daarbij belangrijk,
zowel op straat, als bij de ingang en in de inrichtingen. Het toezicht en de handhaving op straat
behoort tot de verantwoordelijkheid van de overheid, het toezicht in de zaak en de
toegangscontrole behoren primair tot de verantwoordelijkheid van horecaondememers.
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Toezicht in de horeca en op terrassen

Horeca
3.1.

De ondernemer zorgt voor een zodanig overzichtelijke inrichting van de zaak dat het
personeel goed toezicht kan uitoefenen op het in de inrichting aanwezige publiek.

3.2.

De ondernemer zorgt voor de aanwezigheid van voldoende en goed opgeleid personeel
die voldoet aan de wettelijke bepalingen.

3.3.

De ondernemer stimuleert dat het personeel als zodanig voor het in de inrichting
aanwezige publiek herkenbaar is.

3.4.

De ondernemer zorgt voor een "cooling down" periode. Dat gebeurt door de gasten na de
laatste ronden minimaal 15 minuten de tijd te geven om weg te gaan. Tegelijkertijd gaat
de muziek zachter en de verlichting omhoog.

3.5.

Indien in en bij de ingang van de inrichting sprake is van cameratoezicht maakt de
ondernemer hiervan melding bij de ingang.

3.6.

Bij ordeverstoringen bij de ingang en in de inrichting stelt de ondernemer van een
inrichting waar cameratoezicht plaatsvindt, ten behoeve van het opsporingsonderzoek de
beelden beschikbaar aan de contactfunctionaris(sen) horeca van het Basisteam Centmm.

3.7.

De ondernemer neemt alle noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat er zich in zijn
inrichting feiten voordoen die gevaar opleveren voor verstoring van de openbare orde,
zoals vechtpartijen en andere geweldsdelicten, dmgsgebmik en -handel, bedreiging,
heling, afpersing, discriminatie en verboden wapenbezit. De ondernemer doet altijd
aangifte bij de constatering van deze strafbare feiten in zijn inrichting. De ondernemer
neemt maatregelen om incidenten te beeindigen en herhaling te voorkomen.

3.8.

Horecaondememers spreken zich bijvoorbeeld middels de huisregels uit tegen het gebmik
van drugs en stemmen hun handelen hier op af

3.9.

De horecaondememer draagt er zorg voor dat hij en zijn medewerkers in staat zijn de
gedragspatronen die horen bij het dealen in drugs te herkennen evenals de fysieke
gedragskenmerken die drugsgebmik verraden.

3.10.

De ondernemer draagt er zorg voor dat horecaportiers voldoende zijn geschoold en goed
op de hoogte zijn van de inhoud van dit convenant.

3.11.

Lege glazen op terrassen worden door de ondernemer snel verwijderd.

3.12.

Ondernemers dragen er zorg voor dat bezoekers niet met glazen of flessen naar buiten
gaan.

3.13.

De ondernemer zorgt voor asbakken buiten om rookafval tegen te gaan.

3.14.

De ondernemer zorgt ervoor dat de personen voor zijn horecabedrijf het overige publiek
niet tot last zijn.

3.15. De ondernemer zorgt ervoor dat met het in en uitlopen van rokend publiek en het buiten
staan van roken publiek geen (geluids)overlast wordt veroorzaakt.

Gemeente (VTH)
3.16. De gemeentelijk toezichthouders controleren op naleving van de voorwaarden verbonden
aan de horeca- exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning. Hierbij zal
specifiek aandacht zijn voor alcoholverstrekking aan 18-minners.
3.17. Voor het toezicht in de horeca zijn vanuit VTH 6 inspecteurs beschikbaar.
3.18. De gemeente ziet specifiek toe op de naleving van de terrasvoorwaarden en op het
plaatsen van (niet vergunde) uitstallingen.
Politie
3.19. Indien de politie of de gemeentelijk toezichthouder schijnbeheer constateert of indien er
zich in de inrichting feiten voordoen die gevaar opleveren voor verstoring van de
openbare orde, rapporteren zij binnen een week hierover aan de gemeente.

77.

Toezicht op straat

Gemeente
3.20. De gemeente legt gebiedsverboden op aan recidiverende overlastveroorzakers.
3.21. De gemeente houdt middels toezichthouders toezicht op terrassen, uitstallingen en glas op
straat.
3.22. Op initiatief van de gemeente vinden jaarlijks minimaal 10 gezamenlijke controles tijdens
uitgaansnachten plaats.
3.23. De gemeente treedt conform het handhavingsprotocol horeca op tegen handel in
(hard)dmgs in de horeca.
3.24. De gemeente zal in afstemming met de convenantpartners onderzoeken of het wenselijk is
om ook voor de openbare ruimte gedragsregels op te stellen.

Politie
3.25. De gemeente draagt er - samen met de politie - zorg voor dat het project cameratoezicht
wordt gecontinueerd. Daarnaast zorgen de gemeente en de politie voor een doelmatig en
doeltreffend gebruik van het systeem.
3.26. De politie surveilleert te voet in duidelijk herkenbaar uniform tijdens de risicovolle uren
van 23.00 tot 06.00 uur op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht. Ten behoeve van de
beschikbaarheid draagt de politie conform het OOT-principe zorg voor een voldoende
bezeUing. Bij de planning wordt uitgegaan van tenminste de volgende bezetting:
donderdagnacht 9 politiefunctionarissen;
vrijdagnacht

9 politiefunctionarissen;

zaterdagnacht

9 politiefunctionarissen;

3.27. Om een open bonding te bewerkstelligen gaat de politie tijdens de surveillances in
uniform horecagelegenheden binnen en spreekt ondernemers en portiers aan.
3.28. Gelet op de aard van het
politie werk geldt dat rekening
moet worden gehouden met
onvoorziene omstandigheden.
De politie streeft ernaar om de
aanrijtijden bij prioriteit-1
meldingen minder te laten zijn
dan 15 minuten.

3.29. Indien beschikbaar worden hondengeleiders en beredenen ingezet op vrijdag- en
zaterdagavond en tijdens evenementen.
3.30. De politie is, los van 0900-8844, zo veel mogelijk telefonisch bereikbaar voor
horecapersoneel tijdens de uitgaansavonden en -nachten. Dit door middel van een
horecatelefoon. Het nummer wordt kenbaar gemaakt bij de ondernemers.
3.31. De politie reageert zo snel mogelijk op klachten of aanvragen voor assistentie van de
horeca met betrekking tot geconstateerd dealen van dmgs of gebruik van harddmgs in de
horeca inrichting.
3.32. De politie onderneemt actie bij signalen vanuit burgers of horeca ten aanzien van handel
in dmgs en het gebmik daarvan. De melder krijgt terugkoppeling van de opvolging.
3.33. De politie zorgt er voor dat er minimaal twee contactfunctionarissen horeca zijn.

ALCOHOL
Voor de openbare orde vormen groepen die op straat alcohol nuttigen een risico. Relatief kleine
incidenten kunnen leiden tot grote vechtpartijen. Daarnaast moet voorkomen worden dat bij
ordeverstoringen gegooid gaat worden met glazen, blikjes en dergelijke. Alcoholhoudende drank
mag alleen genuttigd worden op plaatsen waar dat volgens de vergunningen is toegestaan. Tevens
is alcoholbezit door minderjarigen strafbaar geworden.
Gemeente (VTH)
4.1.

De gemeente Groningen houdt door middel van toezichthouders Drank- en Horecawet,
toezicht op het bezit van alcohol op straat. Indien een minderjarige in het bezit is van
alcohol zal hiertegen worden opgetreden.

4.2.

Indien sprake is van verstrekking van alcohol aan een minderjarige, zal de gemeente
hiertegen handhavend optreden conform het handhavingsprotocol horeca.

4.3.

Tegen de minderjarige die in het horecabedrijf in het bezit is van alcohol, zal eveneens
handhavend worden opgetreden.

Politie/gemeente
4.4.

De politie en de gemeente treden op tegen overtredingen van het verbod op het op de weg
nuttigen van alcoholhoudende drank of het bij zich hebben van aangebroken flessen,
blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 2:47 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Groningen.
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Politie
4.5.

De politie treedt handhavend op tegen alcoholnuttiging door minderjarigen in de openbare
mimte.

Horeca
4.6.

In horecabedrijven zal geen alcoholhoudende drank worden verstrekt aan personen die
jonger zijn dan 18 jaar. De ondernemer is verplicht te vragen om legitimatie tenzij de
persoon kennelijk ouder is dan 25 jaar.

4.7.

De horecaondememer zal afhoudend reageren op verzoeken van gasten om onbeperkt te
schenken.

4.8.

De horecaondememer gaat terughoudend om met kortingsacties (waaronder happy hours)
rond alcoholhoudende dranken en neemt daarbij de volgende regels in acht.
Kortingsacties:
worden niet tegen sluitingstijd georganiseerd;
en de prijs bedraagt minimaal 70% van de reguliere verkoopprijs.

4.9.

De ondernemer schenkt geen alcohol aan kennelijk dronken of aangeschoten klanten.

4.10. De horecaondememer zal verkeersdeelname van gasten na gebruik van alcoholhoudende
drank tegengaan, door waar mogelijk vervangend vervoer of een overnachting aan te
bevelen en desgevraagd behulpzaam te zijn bij de realisering daarvan.
4.11. De leidinggevenden in de horecaonderneming zullen de alcoholconsumptie tijdens
werkuren door henzelf en hun werknemers zo veel mogelijk tegengaan.

5.

BRANDVEILIGHEID

Horeca
5.1.

De ondernemer van een horecabedrijf waarin meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig
zullen zijn, mag zijn bedrijf alleen in gebruik hebben als hij/zij conform artikel 1.18
Bouwbesluit een geldige 'gebruiksmelding' heeft gedaan (voorheen was voor deze
gevallen een gebruiksvergunning vereist en eventuele oude vergunningen worden nu
beschouwd als gebruiksmelding). Een vergunning brandveilig gebmik van de gemeente
Groningen op grond van de Wabo is nodig indien o.a. sprake is van bedrijfsmatig
nachtverblijf aan meer dan 10 personen.

5.2.

De ondernemer is verantwoordelijk voor de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften en moet er op toezien dat het aantal personen dat op grond van de melding
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of vergunning gelijktijdig in de horecagelegenheid
overschreden.

aanwezig mag zijn niet wordt

5.3.

De ondernemer van het bedrijf draagt er, ongeacht of hij melding-Zvergunningsplichtig is,
zorg voor dat alle brandveiligheidsvoorzieningen en voorschriften met betrekking tot het
brandveilig gebruik die zijn voorgeschreven in het Bouwbesluit, worden nageleefd.

5.4.

De ondernemer mag zijn bedrijf alleen in gebruik hebben als het bouwwerk:

5.5.

Voldoet aan de minimale brandveiligheidseisen en maatregelen op basis van de landelijke
voorschriften (Bouwbesluit) en;

5.6.

Op grond van de bouwregelgeving voldoet aan de in de meest recente bouwvergunningen
met de hierin aangegeven brandveiligheidsvoorzieningen.

De landelijke voorschriften nit het Boiiwhesliiit zijn na te lezen op de website:
http.V/www.tijksoverheid.til/ondervvet-peti/bouwrefielgevi/is/btandveilig-seht-uik-geboiiwen
5.7.

Als er voor een ondernemer onduidelijkheden zijn over de brandveiligheid.seisen kan hij
de brandweer verzoeken deze nader toe te lichten of in het bouwwerk een
brandveiligheidsonderzoek uit te voeren.

Brandweer
De toezicht op brandveiligheidsaspecten
wordt iiitgevoerd door de brandweer van de
Veiligheidsregio Groningen (VRG). De ititx'oering van dit toezicht is gebaseerd op
"Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Groningen ". De freqiietitie van toezicht varieert van twee
keer per jaar voor de hoogste risico's tot een keer per twee jaar voor de laagste risico's. Dit kan
worden aangepast aan het naleefgedrag.

5.8.

De brandweer voert controles uit conform het handhavingsuitvoeringsplan (HUP) / en/of
het Jaarplan Cluster Stad van de gemeente Groningen.

5.9.

De brandweer zal de controles zowel overdag als's avonds uitvoeren.

5.10.

Indien er overtredingen worden waargenomen op grond waarvan de brandweer vindt dat
moet worden gehandhaafd, zal zij de gemeente adviseren om te handhaven, waarna de
gemeente gemotiveerd en in overeenstemming met de geldende handhavingsbeleid het
handhavingstraject in overweging zal nemen. Indien een overtreding dusdanig van aard is
dat direct moet worden gehandhaafd, zal de brandweer dat doen en direct hiema de
gemeente hiervan op de hoogte stellen, die de handhaving daarna (schriftelijk) kan
bevestigen.
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Brandveilig Leven & Ondertiemen (brandveiligheidsbewustzijn en gebruik)
5.11.

In het kader van bewustwording met betrekking tot brandveiligheid zal de brandweer
overeenkomstig het geldende Jaarplan Cluster Stad, in overleg met de (brancheorganisatie
van) horecaondememers het thema brandveiligheid invullen.

5.12. In het kader van Brandveilig Leven kan de brandweer actuele gerichte thema's uitvoeren
om aandacht te vragen voor de brandveiligheid, hierbij kan gedacht worden aan het WKvoetbal of een rondgang rond de feestdagen (overeenkomstige het geldende jaarplan).
5.13. De bedrijven die vallen in prioriteitsklasse 3 (gelijktijdig 50 tot 250 personen aanwezig)
worden tenminste een maal per jaar gecontroleerd;
5.14. De bedrijven die geen gebmiksvergunning hoeven te bezitten en derhalve vallen in
prioriteitsklasse 4 (minder dan 50 personen gelijktijdig aanwezig) worden tenminste
eenmaal per 5 jaar gecontroleerd;
Handhaving VTH
5.15. De afdeling VTH van de gemeente voert het handhavingstraject uit, als bij de controles
van de brandweer overtredingen worden geconstateerd. Indien bij een controle blijkt dat
direct gehandhaafd moet worden, mag de brandweer dit doen namens de gemeente (zie
ook 5.10).

6.

OVERLEG

Gemeente
6.1.

De gemeente organiseert twee keer per jaar een Bestuurlijk Overleg. Voorzitter van het
overleg is de burgemeester van Groningen. Overige deelnemers aan dit overleg zijn KHN,
en de relevante portefeuillehouders . De gemeente draagt zorg voor het secretariaat. De
bijeenkomsten hebben mede als doel de bewaking van de implementatie van de afspraken
van dit convenant.

6.2.

De ambtelijke coordinatie van de uitvoering vindt plaats door het Beleids- en
handhavingsoverleg Horeca. Dit overleg rapporteert aan het Bestuurlijk Overleg en aan de
lokale driehoek.

6.3.

Twee keer per jaar vindt een Stratenoverleg plaats. Hiervoor worden alle
horecaondememers van de binnenstad van Groningen en de convenantpartners
uitgenodigd. De agenda van dit overleg wordt vastgesteld in het beleids- en
handhavingsoverleg. De organisatie van het overleg ligt bij VTH.
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Horeca
6.4.

De regiomanager van Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Groningen neemt deel aan
het overleg genoemd onder 6.1 en is namens de horeca centraal aanspreekpunt voor de
convenantpartners.

6.5.

Exploitanten geven medewerking aan alle in het kader van dit convenant uit te voeren
voorlichtingsactiviteiten.

Politie
6.6.

De politie heeft bij basiseenheid Centrum een vast aanspreekpunt voor de horeca en stelt
de convenantpartners daarvan in kennis. Dit aanspreekpunt schuift aan in het onder 6.2
genoemde overleg.

6.7.

Het aanspreekpunt van de brandweer voor dit convenant is de clustercommandant.

7.

LOOPTUD, SAMENWERKING EN EVALUATIE.

7.1.

De convenantpartners komen overeen dat dit convenant, met ingang van 1 november
2015, een looptijd heeft van 4 jaar.

7.2.

De evaluatie vindt na afloop van 2 jaren plaats en richt zich zowel op de samenwerking
als geheel, als op de resultaten die per deelaspect zijn behaald. Afhankelijk van de
uitkomsten van de evaluatie zullen convenantpartners bezien of aanpassing van het
convenant wenselijk is.

7.3.

De partijen dragen zorg voor een zorgvuldige communicatie naar en afstemming met de
eigen achterban.

7.4.

Partijen treden in overleg over de noodzaak van wijziging of beeindiging van deze
samenwerking.sovereenkomst indien:

7.5.

•

de verplichtingen uit deze samenwerkingsovereenkomst niet worden nagekomen;

•

periodieke evaluatie aanleiding geeft tot een besluit tot een wijziging/beeindiging
van deze overeenkomst.

De partijen komen in vergadering bijeen voor overleg als bedoeld hierboven binnen een
maand nadat een partij de wens daartoe schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien het
overleg niet binnen een termijn van een maand tot overeenstemming heeft geleid, is elke
partij gerechtigd deze overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
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Aldus vastgesteld te Groningen,
Burgemeester
Politie
Veiligheidsregio Groningen, brandweer
KHN
Individuele ondernemers
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