
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2017 

Datum 22 mei 2017- 20.00 uur 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Potjer-Scholten (VVD) 
Hendriks (D66) 
Eijpe (CDA) 
Wiss (PvdA) 
Vos (GL) 
Riksen (HvBMN) 
Van der Schaaf (50PLUS) 
Van der Wiele (Gewoon GooiseMeren) 

Meesprekers Niermans, Verenigingsmanager HC Naarden/Gooische HC 
Swarte, MHC Muiderberg 
Knop, penningmeester Stichting Beheer S.D.O. 
Frenk, BFC 

Aanwezig namens 
college 

Ter Heegde 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Toonen 

Voorzitter De Haan 

Griffie De Vries 

  

Besproken item De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht te gang van zaken 
tijdens het gesprek toe. De burgemeester geeft een korte toelichting op 
het voorstel, waarna een korte presentatie wordt gehouden. 
Verstrekken van spijsen wordt besproken. Begrip “anders dan om niet”. 
Schenktijden bij jeugd. Ophangen openingstijden in de inrichting. 
Schenktijd  op zaterdag, met ontheffing te verlengen? Sportnota en 
oproep tot beschikbaar stellen van accommodatie aan andere 
gebruikers/sporters. 
Verlenen van ontheffingen in bijzondere situaties is mogelijk. 
Openingstijd voor jeugd is gekoppeld aan wettelijke voorschrift. In 
sommige situaties kan ook de hardheidsclausule worden toegepast. 
Onder de 18 jaar mag niet worden geschonken. 
Draagvlak voor dit raadsvoorstel (niet alle verenigingen zijn op de 
uitnodiging tot overleg ingegaan).  Afwijken van de model schenktijden. 
Kan er niet per kern worden gedifferentieerd. Huizen en Wijdemeren 
wijken ook af. Mogelijkheid van 2 in plaats van 4 weken voor het 
behandelen van aanvragen. Alle aanwezige verenigingen waren akkoord 
met het voorstel zoals het er nu ligt. Verschillen per kern kan, maar sport 
staat voorop en niet het schenken van alcohol. Voor meldingen zijn geen 
leges verschuldigd. Redenen waarom het 12.00 uur is geworden (komt 
uit vng modelverordening). Duidelijk aangeven dat regels alleen voor 
para commerciële inrichten gelden (verordening kent echter ook regels 
voor andere horeca) . Bevorderen alcoholmatiging door sportvereniging. 
Clubs zijn vrij beperktere tijden te hanteren voor schenken. Belang van 
eenduidige regels voor handhaving. Relatie beperken schenktijd en 
alcoholgebruik.  
Optie om eindtijden door clubs zelf te bepalen. Dilemma generieke 
voorschriften en maatwerk. Verordening bepaalt de kaders, daarbinnen 
zijn verenigingen vrij. Detailhandel; maximum korting en handhaving 
(aantal dagen van de kortingsacties is daarbij van belang). Het krijgen 
van werkbare compromissen heeft voorop gestaan (o.a. over 2 uren 



 

nadrinken). Omvang Last call c.q. is dit te voorkomen. Voldoende 
toezichthoudende capaciteit. Wijnschenken in gewone winkels (mag 
niet). 4 Uitzonderingen (ontheffingen) per jaar is regionaal afgesproken. 

Toezeggingen college - 
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

VVD, besluitvormend 
D66, meningsvormend 
CDA, besluitvormend 
PvdA, meningsvormend 
GL, besluitvormend 
HvBNM, besluitvormend 
50PLUS, besluitvormend 
Gewoon GooiseMeren, besluitvormen 

 


