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in de Dordtse horeca
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2. Wijzigingen van beleid



1. Handhaving in de horeca

- Is van alle tijden

- Heeft tot doel: beschermen openbare orde, veiligheid 
en woon-en leefklimaat

- Komt voort uit wetten en regels, landelijk (wetgever, 
DHW) en lokaal (gemeenteraad, APV)

- Schept verantwoordelijkheid voor ondernemers 
(risicoaansprakelijkheid)

- Is voor de burgemeester een plicht (beginselplicht 
handhaving)



Beleid handhaving horeca

- Geeft aan hoe burgemeester handhaaft

- Is met horeca besproken (in HOP en breed 
horecaoverleg)

- Heeft vertrouwen in de ondernemer als 
uitgangspunt

- Altijd eerst waarschuwen, tenzij: 

a. drugshandel

b. ernstig geweld 

- Ondernemer verwijtbaar?

- Burgemeester weegt alle omstandigheden mee



Handelen ondernemer van belang

• Bedrijfsvoering

• Doelgroep (risico’s?)

• Veiligheidsplan

• Beveiliging / camera’s

• Schenkbeleid

• Openingstijden

• Huisregels

• Collectieve horecaontzegging?

 Wordt meegewogen door burgemeester

 Onderzocht bij besluit (o.a. door zienswijze) 



Voorbeeldcasus drugs

Drugs, casus A:

Politie treft een klant binnen met kleine hoeveelheid 
drugs. Geen vaste klant en geen signaal van handel. 
Ondernemer en zaak hebben goede reputatie. Geen 
eerdere incidenten.

Besluit burgemeester: geen sluiting

Drugs, casus B:

Politie heeft al langer vermoeden van drugshandel. 
Klanten zijn bekend als gebruiker of dealer. Gemeente 
krijgt overlastmeldingen. Bij instap politie wordt achter 
de bar een flinke hoeveelheid cocaïne en pillen 
aangetroffen. Achteraf blijkt dat exploitant betrokken is. 

Besluit burgemeester: sluiting voor 6 maanden en 
intrekken DHW-vergunning



Voorbeeldcasus geweld

Geweld, casus A:

Vechtpartij met 4 personen, 1 persoon gestoken met scherp 
voorwerp. Zaak met spoed gesloten voor herstel openbare 
orde. Uit rapportage van de politie blijkt dat exploitant en 
medewerkers goed hebben gehandeld. Exploitant heeft ook 
afdoende maatregelen getroffen. Geen eerdere incidenten.

Besluit burgemeester: opheffen sluiting, geen 
vervolgsluiting

Geweld, casus B:

Tijdens ‘risicofeest’ (bijv. rapper met beruchte aanhang) is 
er een kleine vechtpartij. Exploitant krijgt  waarschuwing, 
maar past bedrijfsvoering niet aan en blijft ‘risicofeesten’ 
geven. Twee maanden later: grootschalige vechtpartij 
waarbij door klant een vuurwapen is gebruikt.

Besluit burgemeester: spoedsluiting, gevolgd door drie 
maanden sluiting en intrekken DHW-vergunning



2. Wijzigingen in beleid

• 1e keer sluiten = korter dan een maand, dus 
geen intrekking DHW-vergunning

Uitzondering: drugshandel = direct dicht voor 3 
(softdrugs) of 6 maanden (harddrugs)

• Verantwoordelijkheid ondernemer nadrukkelijker 
opgenomen

• Overtredingen terras: dwangsom (geldsom) 
i.p.v. bestuursdwang (weghalen meubilair)

• Geen schorsing exploitatievergunning meer als 
maatregel



Proces van vaststellen

• Burgemeester en college hebben concept-beleid 
opgesteld

• Nu inspraak mogelijk t/m 24 mei 2017

• Inspraakreacties beoordelen

• Definitief beleid vaststellen

• Verwachting: per juli 2017 in werking



Bedankt voor uw aandacht!

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?


