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Besluit tot de aanwijzing van toezichthouders Drank- en Horecawet t.b.v. samenwerking Toezicht &
Handhaving Horeca
De burgemeesters van de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Zundert, Woudrichem, Drimmelen,
Werkendam, Geertruidenberg, Aalburg, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau;
Overwegende dat:
• de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Zundert, Woudrichem, Drimmelen, Werkendam,
Geertruidenberg, Aalburg, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau deelnemen aan een samenwerking voor
het toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet in vorm van een Handhavingspool Drank- en
Horeca;
• op 1 januari 2013 de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking is getreden waarbij in artikel 41,
eerste lid sub b de bevoegdheid om gemeentelijke toezichthouders aan te stellen is neergelegd bij de
burgemeester;
• de beoogde aangewezen toezichthouders voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de Regeling
toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet;
• de deelnemende gemeenten een samenwerkingsverband in de vorm van een convenant en
samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan waarin de operationele, de beheersmatige taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de deelnemende gemeenten formeel zijn
vastgelegd;
• het aanwijzen van de toezichthouders alleen gericht is op de naleving van wet- en regelgeving
betreffende de Drank- en Horecawet binnen het samenwerkingsgebied;
• de toezicht- en handhavende taken zullen worden uitgevoerd door Buitengewoon
opsporingsambtenaren (hierna te noemen: Boa) en of Toezichthouders, die voldoen aan de eisen zoals
deze bij of krachtens wet zijn gesteld.
Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41, lid 1 sub b en de Regeling
toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet.
BESLUIT
Met ingang van 1 januari 2014 aan te wijzen als toezichthouder t.b.v. de Intergemeentelijke Handhavingspool
Drank- en Horeca:
A. De Buitengewone Opsporingsambtenaren en of Toezichthouders, die belast zijn met de handhaving
van de Drank- en Horecawet en voldoen aan de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank en
Horecawet, zoals deze zijn opgenomen in het bijgevoegde en bij dit besluit behorende overzicht, aan
te wijzen als toezichthouder;
B. De aangewezen toezichthouders te belasten met het toezicht en naleving van de Drank- en Horecawet
en alle op deze wet gebaseerde artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de
deelnemende gemeenten waarvoor de betreffende burgemeester het bevoegd bestuursorgaan is;
C. De toezicht- en handhavende taken, zoals deze zijn opgenomen in de Drank- en Horecawet en de
gemeentelijke verordeningen, waar nodig (gezamenlijk) uit te voeren op elkaars grondgebied,
conform de afspraken, gemaakt in het door de deelnemende gemeenten vastgestelde convenant en
samenwerkingsovereenkomst;
D. De toezichthoudende taken alleen worden uitgevoerd met instemming van en onder
verantwoordelijkheid van de desbetreffende deelnemende gemeente;
E. Voormeld aanwijzingsbesluit te publiceren, conform artikel 3:42 van de Algemene wet Bestuursrecht
en kenbaar te maken wanneer het besluit in werking zal treden;
F. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet
samenwerking Toezicht & Handhaving Horeca.
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