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Elisa Nuij groep (VN), Jens Duyts (VVD), Richard de Rooy (HvBNM)
Aanpassing Sanctietabel Drank- en Horecawet
M21-13
Vreemd aan de orde van de dag
ingediend
2.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,

1.

2.

Verzoekt de burgemeester:
De Sanctietabel Drank- en Horecawet, behorende bij het binnenkort door de raad vast te stellen
Preventie en handhavingsplan alcohol jeugd Gooi en vechtstreek 2021-2024, bij overtreding van
artikel 20.1 zodanig aan te passen dat bij de “Actie na 1e constatering” de mogelijkheid wordt
gegeven om niet direct tot een bestuurlijke boete over te gaan, maar eerst een (schriftelijke)
waarschuwing te geven;
De bestuurlijke boete voor de in december 2020 gesanctioneerde bedrijven (12) in aanloop naar
dit plan met gewijzigde Sanctietabel niet op te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. Een aantal slijterijen en supermarkten in de gemeente Gooise Meren recent een bestuurlijke
boete hebben gekregen van 1.360 euro voor het niet vragen naar een legitimatiebewijs bij
de verkoop van (zwak) alcoholhoudende drank aan jeugdigen;
2. De personen aan wie alcohol is verkocht reeds de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt.
Voorts overwegende dat:
3. Uit de sanctietabel Drank- en Horecawet behorende bij het “Preventie en handhavingsplan
alcohol jeugd gooi en vechtstreek” blijkt dat bij overtreding van artikel 20.1 direct een
bestuurlijke boete wordt opgelegd;
4. Deze boete van 1.360 euro buiten proportioneel is ten opzichte van de overtreding. Er is
namelijk feitelijk géén alcohol verkocht aan een persoon onder de 18 jaar. Er is uitsluitend
verzuimd om op dat moment om een legitimatiebewijs te vragen;
5. Voor de gesanctioneerde bedrijven, maar ook voor (kleine) horecabedrijven en sportclubs,
het naleven van deze regel, het inschatten van iemand leeftijd en het vragen naar een
legitimatiebewijs, op gezette (piek-) tijden soms bijzonder lastig kan zijn;
6. Het in deze tijd, door de COVID-19 gerelateerde verplichtingen zoals het dragen van een
mondmasker, extra bemoeilijkt wordt om de juiste leeftijd van een koper in te schatten.
Voorts overwegende dat:
7. De gemeente niet in beginsel op basis van wantrouwen moet reageren op een vermeende
overtreding door hiervoor automatisch een boete op te leggen, maar eerst in gesprek zou
moeten kunnen gaan met een ondernemer en de mogelijkheid moet krijgen om
voorafgaand aan een geldelijke sanctie een waarschuwing te geven (de ‘menselijke maat’);

