gemeente nieuwkoop gemeenteraad

raadsbesluit

onderwerp

Voorstel vaststellen 1e Verordening tot wijziging van de Apv Nieuwkoop 2012
(paracommercie).
Gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet en 4, 25a, 25b, 25c, 25d en 26 van de
Drank- en Horecawet;

Besluit
e

1. vast te stellen de 1 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening Nieuwkoop 2012, conform bijgaande en als zodanig gewaarmerkte
bijlage.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van donderdag 31 januari 2013,
nummer 2013-010

E.R. van Holthe,
griffier

F. Buijserd
voorzitter
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Bijlage 1 bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 31 januari 2013 en
als zodanig gewaarmerkt door de griffier, nr.
e

1 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop
2012, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 13 september 2012
Artikel I
In hoofdstuk 2 wordt na afdeling 8A Woon- en Leefklimaat een nieuwe afdeling 8B
toegevoegd dat luidt als volgt:
AFDELING 8B Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de
Drank- en Horecawet
Artikel 2:34m Schenktijden paracommerciële rechtspersonen
1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank
gedurende de periode beginnende na 12:00 uur tussen het tijdstip 1 uur voor
aanvang en eindigende met 1 uur na beëindiging van activiteiten welke passen
binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële
rechtspersoon,
2. Van het bepaalde in het eerste lid zijn uitgezonderd de Sportieve Instellingen. Voor
de Sportieve Instellingen geldt dat zij uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekekn
gedurende de periode beginnende na 12:00 uur tussen het tijdstip van aanvang en
eindigende 2 uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire
doelomschrijving.
Artikel 2:34n Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen
1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank tijdens per
jaar ten hoogste:
a. 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard;
b. 4 bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de
activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.
2. De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk twee weken vóór een bijeenkomst
als bedoeld in het eerste lid hiervan melding aan de burgemeester.
Artikel 2:34o Verbod verstrekken van sterke drank
Het is verboden in paracommerciële inrichtingen sterke drank te verstrekken.

Artikel 2:34p Toelatingsleeftijden tot alle horecalokaliteiten en terrassen,
1. Het is verboden tussen 23:00 en 8:00 uur bezoekers van wie niet is vastgesteld dat
zij de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt toe te laten tot horecalokaliteiten en
terrassen.
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2. Met betrekking tot de vaststelling bedoeld in het eerste lid is artikel 20, vierde lid, van
de wet van toepassing.

Artikel 2:34q Verbod happy hours
Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het
verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken
voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is
dan 60% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit of op het desbetreffende
terras gewoonlijk wordt gevraagd.
Artikel 2:34r Prijsacties detailhandel
Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het
verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden
voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van een week of
korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt
gevraagd.
Artikel II
e
1. Deze verordening kan worden aangehaald als 1 wijzigingsverordening van de
Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012.
2. Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de eerste dag na haar
bekendmaking.

