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Onderwerp: Beantwoording technische vraag 35, aantal commerciële horecabedrijven met
vergunning voor het schenken van alcohol (natte horeca), iaarstukken 2016.

Geachte leden van de raad,

ln aanvulling op onze beantwoording van de technische vragen met betrekking tot de
jaarstukken 2016, doen wij u hierbij alsnog de beantwoording van vraag 35 toekomen.
Omdat voor een juiste beantwoording van uw vraag het nodige onderzocht moest worden,
heeft de beantwoording langer geduurd dan was voorzien. Uit het dossieronderzoek is
gebleken dat in 2015,14 commerciële horecabedrijven met een vergunning voor het
schenken van alcohol geregistreerd stonden. ln de jaarstukken is voor 2015 een aantal van
18 bedrijven opgenomen. Hier hebben we geen eenduidige verklaring voor kunnen vinden.
Het aantal bedrijven voor 2015 moet worden bijgesteld naar 14. ln onderstaande tabel zijn
de gecorrigeerde gegevens opgenomen.

Aantallen natte horeca

2016
2015
2014

1 5
1 4
11

Uit bovenstaande blijkt dat er in de periode 2014hof en met 2016 een toename heeft
plaatsgevonden van het aantal commerciële bedrijven met een vergunning voor het
schenken van alcohol (natte horeca).
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De afgelopen twee jaar is er een kwaliteitsslag gemaakt in de betrouwbaarheid van de
ingevoerde gegevens in ons geautomatiseerd softwaresysteem. Dit is een continu
verbeterproces. Het kan voorkomen dat bij een bepaald type filtersetting (zoekopdracht) niet
alle gegevens juist naar voren komen. ln onderhavig geval is dit mogelijk aan de orde
geweest, met de onjuiste opgave tot gevolg. Wij stellen uw opmerkzaamheid in deze op prijs
en nemen de bevindingen mee in onze kwaliteitscyclus.
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