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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Florian Bos van de W D en Ruud Niewold van D66 
over para commerciële horeca. 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 
Om de discussie helder te krijgen verzoeken wij het college om te duiden wat het verschil is tussen para 
commerciële horeca en reguliere horeca. 

Antwoord 
Bij reguliere horeca is de verkoop van alcohol en/of spijzen een hoofdactiviteit. Bij para commerciële 
horeca is dit slechts ondersteunend. Het hoofddoel van de paracommercie is doorgaans meer 
maatschappelijk (godsdienstig, sportief, sociaal-cultureel) van aard. 
Via landelijke wetgeving heeft de para commerciële horeca, in tegenstelling tot de reguliere horeca, de 
mogelijkheid om: 

» Te werken met vrijwilligers achter de bar 
» Subsidie te verkrijgen 
» Van fiscale voordelen te genieten 

Vraag 
De wijziging van de APV in 2014 lijkt vooral gericht te zijn geweest op alcoholmatiging in sportkantines 
en dat jongerencentra niet of onvoldoende zijn gehoord in de voorbereiding op de APV wijziging. 
Herkent het college zich in dat beeld? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Nee, het college herkent zich niet in dit beeld. De wijziging van de APV in 2014 was gericht op het 
beschermen van de belangen van de horeca. De jongerencentra zijn destijds uitgenodigd voor de 
interactieve avonden 

Vraag 
Zo ja, hoe denkt het college over de mogelijkheid om voor wat betreft de verstrekkingstijden een 
onderscheid te maken naar de aard van para-commerciële organisaties, zoals in Alphen is gebeurd? Wat 
zijn de juridische en praktische haken en ogen indien een dergelijk onderscheid gemaakt zou worden? 

Antwoord 
Het college herkent zich niet in dit beeld, zie het antwoord op vraag 2. Het is mogelijk om onderscheid te 
maken. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen hoe een eventueel onderscheid zich verhoudt tot het 
beleid om de matiging van alcoholgebruik te bevorderen. 
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Vraag 
Indien het passend is binnen de statuten van de betreffende organisatie, is het college bereid om met 
de jongerencentra in gesprek te gaan over de mogelijkheid om de APV aan te passen, waardoor deze 
centra ook na 01.00 uur op vrijdag en in het weekend alcohol mogen verstrekken? Zo ja, binnen welke 
termijn kan de raad de uitkomsten van een dergelijk gesprek verwachten? 

Antwoord 
De jongerencentra hebben een duidelijke meerwaarde voor de Woerdense samenleving. De kracht zit hem 
in de activiteiten, die het vermogen hebben jongeren samen te brengen. Het college nodigt de gezamenlijke 
jongerencentra uit om, al dan niet geïnspireerd door de actie IkPas, met vernieuwende en creatieve 
voorstellen te komen hoe ze de jongeren nog beter aan zich kunnen binden. Benadrukt wordt dat het 
college uitvoering geeft aan het raadsbesluit dat gericht is op matiging van alcoholgebruik. Dat verhoudt 
zich niet optimaal tot een eventuele verruiming van openingstijden van jongerencentra. 

Bijlagen: 
De ingekomen brief met corsanummer: 18.002715 

De secretaris, 

drs. M.H.J. v oer 
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From: Corten, Gijs <corten.g>
Sent: dinsdag 13 februari 2018 17:42:41
To: !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Raadsleden; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - Paracommerciele horeca
Attachments: art. 40 vragen vvd en d66 - paracommerciele horeca.pdf 

Aan het college

CC Raad

Bijgaand treft u een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fracties VVD en D66 aan. Deze vragen gaan over paracommerciële 

horeca. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 14 maart 2018.

Met vriendelijke groet,

Gijs Corten | adjunctgriffier / raadsadviseur (ad interim)| Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06 – 26 46 77 45 |E corten.g@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



            
 

Artikel 40 vragen Paracommerciële horeca 
 

Op 31 januari 2014 is het Raadsvoorstel (13R.00400) inzake wijziging APV in verband met de para 

commerciële verordening door de raad aangenomen. In de APV zijn onder meer de tijden voor het 

verstrekken van alcohol voor para commerciële instellingen vastgesteld. In het weekend is dat tot één 

uur ’s a hts. 
 

Woerden heeft in haar APV geen onderscheid gemaakt naar de aard van de para commerciële 

rechtspersoon, zoals in een aantal andere gemeenten al wel is gebeurd. Zo heeft Alphen in 2017 een 

wijziging van de APV aangenomen met een uitzondering voor organisaties die na middernacht een 

hoofdactiviteit organiseren waarbij het schenken van alcohol voor achttienplussers gepast is en de 

activiteit overeenkomst in de statutaire doelstelling.  

  

Jo gere e tra zoals Ba ylo  e  K’77 i  Woerde , De Bij  i  Ka erik e  Crespo  i  Har ele  lijke  
veel last te hebben van het feit dat Woerden in haar APV nog geen onderscheid heeft gemaakt naar de 

aard van organisaties. De centra vrezen voor hun voortbestaan. Dit kwam onder meer aan het licht 

tijdens een bijeenkomst op 31 januari jongstleden in Babylon over het voortbestaan van de stichting. 

Jongeren vertrekken na het sluiten van de verstrekkingstijden buiten het gezichtsveld van de 

jongerencentra, naar de openbare ruimte of de horeca in Woerden, Utrecht of verder weg. Dat vinden 

de indieners van onderstaande vragen een ongewenste ontwikkeling. 

 

Het belang van matiging van alcohol is evident en staat niet ter discussie. De NIX18 regeling is nog 

steeds de regel en verstandig omgaan met alcohol is het devies. Toezicht hierop dient dan ook te blijven, 

evenals handhaving. Dit geldt voor zowel de supermarkten, horeca als para-commerciële horeca. Dat 

laat onverlet dat er jongeren zijn die alcohol nuttigen, met name in het weekend. Als het gaat om 

ongewenst alcoholgebruik, hebben jongerencentra een belangrijke rol In preventie en bestrijding. 

Jongeren in beeld houden, is een belangrijke meerwaarde van de jongerencentra. Bovendien is het 

verstrekken van alcohol een bron van inkomsten voor de centra. 

 

Daarom willen wij de volgende vragen stellen aan het college: 

 

-          Om de discussie helder te krijgen verzoeken wij het college om te duiden wat het verschil is 

tussen Paracommerciële horeca en reguliere horeca. 

 

-          De wijziging van de APV in 2014 lijkt vooral gericht te zijn geweest op alcoholmatiging in 

sportkantines en dat jongerencentra niet of onvoldoende zijn gehoord in de voorbereiding op de APV 

wijziging. Herkent het college zich in dat beeld? Zo nee, waarom niet? 

 

 



-          Zo ja, hoe denkt het college over de mogelijkheid om  voor wat betreft de verstrekkingstijden een 

onderscheid te maken naar de aard van para-commerciële  organisaties, zoals in Alphen is gebeurd?  

Wat zijn de juridische en praktische haken en ogen indien een dergelijk onderscheid gemaakt zou 

worden? 

 

-          Indien het passend is binnen de statuten van de betreffende organisatie, is het college bereid om 

met de jongerencentra in gesprek te gaan over de mogelijkheid om de APV aan te passen, waardoor 

deze centra ook na 01.00 uur op vrijdag en in het weekend alcohol mogen verstrekken? Zo ja, binnen 

welke termijn kan de raad de uitkomsten van een dergelijk gesprek verwachten? 

 

De antwoorden voorzien van een uitgebreide toelichting zien wij  graag tegemoet. 

 

Namens VVD Woerden, Florian Bos 

Namens D66 Woerden,  Ruud Niewold 

 

Bijlagen:  

Column Woerdense Courant: https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/352979/verkeerde-

verordening-  
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