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Uw brief van

Geachte heer, mevrouw.
In het presidium op 30 oktober j l . is besloten het voorstel tot wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (APVG 2009) van de agenda van de
raadsvergadering af te halen. Reden daarvoor zijn de op- en aanmerkingen die
door de fracties zijn gemaakt met name m.b.t. de regeling over
paracommerciele instellingen o.g.v. de Drank- en Horecawet. Daarbij gaat het
om regels voor het schenken van alcohol in bijvoorbeeld
buurtaccommodaties, sportkantines en studentensocieteiten. JCritiek was er
mat name op het feit dat nog niet met de accommodatiebesturen en
verenigingen is gesproken over nieuwe regels inzake de paracommercie. In
deze brief zullen wij nader ingaan op dit vraagstuk en eveneens ingaan op het
proces.
De regels voor het schenken van alcohol door de paracommerciele
instellingen zijn momenteel vastgelegd in de in de oude Drank- en horecawet
verplicht gestelde bestuursreglementen. In het raadsvoorstel tot wijziging van
de APVG is de inhoud van deze bestuursreglementen overgenomen. Dat
betekent dat met vaststelling van het raadsvoorstel geen wijziging wordt
aangebracht in de bestaande situatie, maar dat wel voldaan wordt aan de eis
dat de regels voor paracommercie per 1 januari 2014 in de APVG moeten
staan. De accomodatiebesturen en de overkoepelende organisaties van de
studenten sportverenigingen en - societeiten zijn hier afgelopen zomer ook
over geinformeerd.
Het jaar 2013 is gebraikt om de nieuwe gemeentelijke bevoegdheden voor de
burgemeester te implementeren en om de overige keuzes te maken die de
nieuwe wet biedt.
In de komende periode zal in overleg met de paracommerciele instellingen of
koepelorganisaties en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groningen,
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worden bekeken of en welke wijzigingen in de regelgeving voor de
paracommercie nodig zijn. De lijn die ik daarbij met name in zal zetten is:
het tegengaan van het schenken van alcohol aan jeugd onder de 18
jaar en daarop de handhaving inzetten;
het tegengaan van oneerlijke concurrentie door paracommercie, in die
zin dat in beginsel alleen bijeenkomsten/partijen die een binding
hebben met de paracommerciele instelling zullen zijn toegestaan.
concretisering van de toegestane schenktijden, gedifferentieerd naar
de diverse categorieen paracommerciele instellingen.
Dat overleg vereist zorgvuldigheid en zal enige tijd in beslag nemen. Dit heeft
in 2013 nog niet plaatsgevonden omdat:
- er meerdere gespreksronden moeten plaatsvinden met de verschillende
soorten instellingen en omdat er 'onderhandeld' zal moeten worden;
er daarbij tegenstrijdige belangen spelen: willen we bijvoorbeeld dat
de verenigingen zich zelf gaan bedmipen en daardoor minder subsidie
nodig hebben? Willen we alcoholmatigingsbeleid? In hoeverre is er
sprake van oneerlijke mededinging? Kunnen we handhaven wat we
gaan afspreken? Er is sprake van tegengestelde belangen waarbij een
voorstel voor regels moet worden ontwikkeld met voldoende
draagvlak bij alle partijen;
- er vanuit de alcoholpreventie begin 2014 gespreksronden gaan
plaatsvinden met de besturen van sportaccommodaties om te komen
tot een keurmerk voor het verantwoord omgaan met alcohol. De te
ontwikkelen regelgeving sluit daar op aan.
Ik streef emaar voor de zomer van 2014 voorstellen te hebben voor de nieuwe
regelgeving. In elk geval zal ik uw raad tussentijds informeren over het
proces.
Uw raad wordt voorgesteld voor om het voorstel, zoals dat was geagendeerd
voor de raad van 30 oktober j l . in december alsnog te agenderen en vast te
stellen.
Ik ga ervan uit u hiermee op dit moment voldoende te hebben geinformeerd.
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