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Bijzonderheden

De burgemeester van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2012
overwegende dat
het wenselijk is om voorschriften te verbinden aan het verlenen van een horeca-exploitatievergunning;
het doelmatig is om daartoe standaardvoorschriften vast te stellen;
besluit vast te stellen de:

Beleidsregels ten behoeve van vergunningvoorschriften horeca-exploitatievergunningen
Gemeente Zundert 2014
Artikel 1 Algemeen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. horecabedrijf: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2:27 onder a van de Algemene plaatselijke
verordening Gemeente Zundert 2012;
b. leidinggevende:
1. de natuurlijke persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden,
voor wiens rekening en risico het horecabedrijf wordt uitgeoefend;
2. de natuurlijke persoon, die algemene leiding geeft aan een onderneming, waarin het
horecabedrijf wordt uitgeoefend;
3. de natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van zodanig
horecabedrijf.

Artikel 2 Verplichtingen vergunninghouder
1. Bij wijziging van de persoon van de leidinggevende dient de exploitant dit binnen een week schriftelijk
te melden aan de burgemeester. Een nieuwe leidinggevende mag de leiding in het horecabedrijf
uitoefenen voor zover ten behoeve van deze persoon een bijschrijving op de vergunning is gevraagd,
mits de ontvangst van die aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist.
2. De inrichting mag niet voor het publiek geopend zijn indien geen der leidinggevenden daadwerkelijk in
het horecabedrijf aanwezig is;
3. De in het bedrijf werkzame personen dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfstitel op grond
waarvan haar/zijn arbeid in Nederland is toegestaan;
4. De horeca-exploitatievergunning, en in voorkomende gevallen een afschrift van de aanvraag en de
ontvangstbevestiging, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, dienen in het bedrijf aanwezig te zijn en op
eerste verzoek van een ambtenaar van politie of daartoe aangewezen toezichthouder ter plaatse ter
hand te worden gesteld;
5. Elke wijziging in de bedrijfsvoering van het horecabedrijf of van de exploitatievorm dient uiterlijk
binnen een week schriftelijk te worden gemeld aan de burgemeester.

Artikel 3 Openbare orde
1. De exploitant/leidinggevende is verplicht tot een zodanige exploitatie van het bedrijf dat geen
bedreiging van de openbare orde of verstoring van het woon- en leefklimaat plaatsvindt;
2. De leidinggevenden zijn verplicht er voortdurend op toe te zien dat er in het bedrijf geen strafbare
feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten als genoemd in de Opiumwet;
3. Het is verboden in het horecabedrijf middelen, als bedoeld in artikelen 2 en 3 van de Opiumwet (soften harddrugs) voorradig te hebben, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te
leveren of te vervaardigen alsmede te gedogen dat anderen de inrichting hiertoe gebruiken;
4. In het horecabedrijf mogen zich geen personen ophouden, die in het bezit zijn van wapens zoals
bedoeld in de Wet wapens en munitie;
5. De vergunninghouder is altijd verplicht er zorg voor te dragen dat het verloop van bezoekers en de
bedrijfsvoering op een ordelijke wijze plaatsvindt;

6. In geval van ordeverstoring zijn de vergunninghouders en/of diegenen die namens hen optreden,
ertoe gehouden degenen die de verstoring veroorzaken, tot orde en rust te manen. Als aan deze
aanmaning geen gehoor wordt gegeven, dienen de vergunninghouders de politie daarvan onmiddellijk
in kennis te stellen;
7. De vergunninghouder dient er dagelijks zorg voor te dragen dat in de directe omgeving van het
horecabedrijf het afval wordt verwijderd waarvan aannemelijk is dat het is achtergelaten door
bezoekers van het horecabedrijf.

Artikel 4 Opvolgen van aanwijzingen
Eventueel door of namens de districtschef van de politie, regionaal commandant brandweer of medewerkers
van de gemeente Zundert te geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 5 Wijzigen voorwaarden en intrekking vergunning
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 van de Algemene plaatselijke verordening, kan, wanneer de
bescherming van de openbare orde en veiligheid en/of de aantasting van het woon- en/of leefklimaat in de
directe omgeving van de horeca-inrichting dit noodzakelijk maakt, de burgemeester met onmiddellijke ingang
aanvullende voorschriften en/of beperkingen aan deze vergunning verbinden danwel de opgelegde
voorschriften en/of beperkingen met onmiddellijke ingang intrekken of wijzigen, danwel deze
exploitatievergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Artikel 6 Bijzondere omstandigheden
De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

Artikel 8 Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels horeca-exploitatievergunningen Gemeente
Zundert 2014.

Aldus besloten in de vergadering op 27 maart 2014
de burgemeester van Zundert,
L.C. Poppe-de Looff

Toelichting op de Beleidsregels ten behoeve van vergunningvoorschriften horecaexploitatievergunningen Gemeente Zundert 2014
Algemene toelichting
Aanleiding
In de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2012 (verder APV) zijn in de artikelen 2:27 tot en
met 2:28.1 bepalingen opgenomen met betrekking tot de horeca-exploitatievergunning. Deze vergunning biedt
de mogelijkheid preventief te toetsen of de exploitatie van een horecabedrijf zich gedraagt met het woon- en
leefklimaat ter plaatse. Naar de achtergrond hiervan wordt verwezen naar de toelichting in de lokale APV en
het Uitvoeringsbesluit artikel 2:28 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert.
Gelet op de impact dat een horecabedrijf op de omgeving kan hebben (geluidsoverlast, hinder voor de
woonomgeving, openbare ordeproblemen e.d.) is het niet wenselijk om dergelijke bedrijven zonder
beperkingen te laten exploiteren. Daartoe kunnen voorschriften aan een vergunning worden verbonden.
Wettelijke grondslag beleidsregels
Door gebruik te maken van zoveel mogelijk standaardvoorschriften kan doelmatig worden gewerkt in een
vergunningsverleningprocedure. Dit kan door middel van het vaststellen van beleidsregels waarnaar in de
vergunningvoorschriften verwezen kan worden.
Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan beleidsregels
vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, danwel
door hem gedelegeerde bevoegdheid. In artikel 1:4 van de APV is bepaald dat aan een krachtens deze
verordening verleende vergunning of ontheffing voorschriften en beperkingen kunnen worden verbonden,
welke betrekking dienen te hebben op het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of
ontheffing is vereist.
Vaste voorschriften horeca-exploitatievergunning
Met inachtneming van het bovenstaande is besloten beleidsregels vast te stellen die als voorschriften gelden
bij een te verlenen horeca-exploitatievergunning. Indien noodzakelijk en wenselijk kunnen daarnaast in
individuele situaties nog aanvullende voorschriften aan de vergunning worden verbonden.
Wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie
Door de wijziging van de Drank- en Horecawet was het noodzakelijk om de onderhavige beleidsregels hiermee
in overeenstemming te brengen. Dit heeft geleid tot een wijziging van artikel 2 lid 1. Tevens is van de
gelegenheid gebruikt gemaakt om enige redactionele verbeteringen aan te brengen in de beleidsregels.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
In dit artikel wordt aangegeven wat nu niet alleen aangegeven wat onder het begrip 'horecabedrijf' in deze
beleidsregels moet worden verstaan maar ook onder het begrip 'leidinggevende'.
Artikel 2
Door de wijziging van artikel 24 van de Drank- en Horecawet was het noodzakelijk om onderhavig artikel in de
beleidsregels in overeenstemming te brengen met genoemde wettelijke bepaling.

