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Samenvatting
Op 27 Mei 2008 is het huidige beleidsplan horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen (verder
genoemd horecabeleid) voor de gemeente Asten vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het horecabeleid eind 2009 geëvalueerd zal worden. Deze evaluatie heeft in samenspraak met de
betrokken partijen en aan de hand van kengetallen plaats gevonden.
Uit de evaluatie blijkt dat het huidige horecabeleid over het algemeen tot tevredenheid leidt
van de betrokken partijen. Intern is door de afdeling Publiekszaken een aantal verbeterpunten
aangedragen.
Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
De beheerders van horeca, sport- en recreatie-inrichtingen in de gemeente Asten en de Koninklijke horeca Nederland hebben de mogelijkheid gekregen om verbeterpunten aan te dragen. Deze beheerders zijn tevreden.
Op één punt verzocht de horeca om verduidelijking: de terrassenregels m.b.t. overkappingen.
Het blijkt echter niet mogelijk deze regel te verduidelijken omdat de hogere regelgeving prevaleert.
Politie
Door middel van meldingen die zijn binnengekomen bij de politie is gekeken naar de horecagerelateerde overlast. De politie blijkt slechts een zeer gering aantal meldingen te hebben ontvangen.
Ook zijn de overtredingen van de sluitingstijd in beeld gebracht. Bij de sport- en recreatieinrichtingen paracommercie is in 2009 één overtreding geconstateerd. Bij de gewone horeca
zijn in 2008 vier en in 2009 vijf overtredingen geconstateerd.
Met behulp van de veiligheidsmonitor wordt de toekomstige horecagerelateerde overlast in de
gaten gehouden en zo nodig wordt er actie ondernomen.
Afdeling Publiekzaken
Door de afdeling Publiekszaken zijn onderstaande verduidelijkingen aangedragen:
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• “Een individuele verlenging bij een collectieve gelegenheid is niet mogelijk”. Bladzijde 22
horecabeleid. Dit staat niet duidelijk genoeg omschreven in het huidige horecabeleid.
Daarom wordt dit verduidelijkt.
• Er wordt al jaren een vergoeding gevraagd voor de huur van de gemeentegrond t.b.v.
terrassen. Dit komt niet duidelijk genoeg naar voren in het horecabeleid. De volgende regel wordt aan paragraaf 3.5.3. (zie bijlage 2) van het horecabeleid toe gevoegd: “Daarnaast wordt voor de ingebruikneming van gemeentegrond t.b.v. het terras huur gevraagd”.
• Op verzoek van de afdeling Publiekszaken wordt het college gevraagd de hiervoor gebruikte tarievenlijst vast te stellen (zie bijlage 3)
Discrepantie tussen beleidsregels horecabeleid versus beleidsregels drugs
Een onderdeel van het horecabeleid is het handhavingsprotocol. De maatregelen in dit protocol
o.g.v. artikel 13b Opiumwet stemmen niet overeen met de “Beleidsregels voor het toepassen
van sancties in het kader van de handhaving van het coffeeshopbeleid en toepassing van de
Wet ‘Damocles’ en de Wet ‘Victoria’ ”.
Deze beleidsregels worden in 2010 geactualiseerd . Daarbij wordt voorgesteld de maatregelen
in het handhavingsprotocol art. 13b Opiumwet in te trekken.
Voor een uitgebreide beschrijving van de evaluatie zoals die is uitgevoerd zie bijgaande notitie
evaluatie beleidsplan horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen.
De stuurgroep Veiligheid heeft op 11 februari 2010 positief geadviseerd t.a.v. dit voorstel.
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