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Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen de Sanctiestrategie horeca Purmerend en
Beemster (hierna: sanctiestrategie horeca). Op 21 mei 2019 hebben wij deze
sanctiestrategie horeca vastgesteld. De sanctiestrategie horeca is tevens vastgesteld door
de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Purmerend.

Actualisatie nodig
De gemeente Beemster heeft in 2014 de Nota uitvoeringsregels handhaving horeca- en
alcoholverstrekkers Beemster 2014 vastgesteld. ln deze nota is uiteengezet op welke wijze
de gemeente Beemster handhavend optreedt bijovertredingen van de Drank- en Horecawet
(hierna: DHW), diverse horeca gerelateerde overtredingen van de Algemene plaatselijke
verordening Beemster 2012 (hierna: Apv) en overtredingen ten aanzien van
kansspelautomaten in horeca inrichtingen op grond van de Wet op de kansspelen (hierna:
Wok). ln de praktijk is gebleken dat er behoefte is aan een actualisatie van voornoemde
nota.

Er is allereerst teruggeblikt op de handhavingsactiviteiten die zijn ondernomen onder de
Nota uitvoeringsregels handhaving horeca- en alcoholverstrekkers Beemster 2014.
Samenvattend zijn alcoholverstrekkers en horeca-exploitanten periodiek gecontroleerd, is
periodiek toezicht gehouden tijdens evenementen waar alcoholwerd geschonken en zijn
alle overtredingen volgens vaste stappen afgehandeld.

ln de praktijk bleek dat veel geconstateerde overtredingen werden beëindigd nadat we de
ondernemer hadden gewaarschuwd. Verder bleek in de praktijk dat het vorige stappenplan
bij overtreding van artikel I DHW te strikt was en staan enkele onvolkomenheden in de
stappenplannen. Bovendien moest per overtreding een ander stappenplan gevolgd worden
en zou het ovezichtelijker zijn om te werken met een beperkt aantalvaste stappenplannen
Met de sanctiestrategie horeca wordt hier invulling aan gegeven.
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lnhoud sanctiestrategie horeca
ln de sanctiestrategie horeca wordt uiteengezet op welke wijze de gemeenten Purmerend
en Beemster hun handhavende bevoegdheden zullen inzetten die zij hebben op grond van
de DHW, horeca gerelateerde artikelen van de Apv en titel VA, paragraaf 2 van de Wok. De
sanctiestrategie horeca is afgestemd met de politie Zaanstreek-Waterland en geldt voor
onbepaalde tijd, maar kan indien noodzakelijk en gewenst tussentijds worden gewijzigd.

ln de sanctiestrategie horeca worden de overtredingen van de DHW, Apv en Wok naar
zwaarte in categorieën opgedeeld. Per categorie overtreding wordt aangegeven welk
stappenplan de gemeenten Purmerend en Beemster volgen, welke
handhavingsinstrumenten worden ingezet en wat de eventuele bijzonderheden zijn per
overtreding. Bij de bijzonderheden kunt u denken aan de hoogte van de dwangsom en de
periode voor sluiting van een horeca inrichting. ln de sanctiestrategie horeca worden de
categorieën overtredingen, bestuursrechtelijke maatregelen en de
hersteltermijn/beg unstig ingstermijn nader toegelicht.

Relatie met fusie
Vanwege de aankomende fusie tussen Purmerend en Beemster is ervoor gekozen om de
voorgaande uitvoeringsregels van beide gemeenten in te trekken en één volledig heziene
sanctiestrategie horeca op te stellen die voor zowel Purmerend als de Beemster geldt.

Wij zijn echter niet bevoegd om te besluiten over de inzet van handhavende bevoegdheden
die toekomen aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van
Purmerend. Daarom hebben wij de Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster
vastgesteld, met uitzondering van de strategie omtrent de handhavende bevoegdheden die
enkeltoekomen aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van
Purmerend.

Communicatie en evaluatie
Handhaving vindt plaats aan de hand van een helder stappenplan. Alle alcoholverstrekkers
en horeca-exploitanten worden op de hoogte gesteld van deze sanctiestrategie horeca. De
sanctiestrategie horeca wordt gepubliceerd op www.overheid.nl en op de website van de
gemeente. Hierdoor zijn de ondernemers op de hoogte van de consequenties van
overtredingen. De evaluatie van de sanctiestrategie horeca zaljaarlijks meegenomen
worden in het evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de
gemeente.
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