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Geachte leden van de raad,
In 2015 is het Handhavingsarrangement Vlaardingen en Maassluis in werking getreden. De praktijk heeft
geleerd dat het handhavingsbeleid op bepaalde onderdelen wijziging behoeft. Daarnaast is aan het
beleid toegevoegd hoe wordt opgetreden bij overtredingen van de Opiumwet in een horeca-inrichting en
bij overtredingen van de geluidsnormen van de Wet milieubeheer. In deze memo worden de wijzigingen
opgesomd. Het nieuw vast te stellen handhavingsbeleid is als bijlage toegevoegd.
Wijzigingen
In de inleidende tekst is de spoedsluiting toegevoegd. Net als in het Damoclesbeleid wordt hier
benoemd wanneer kan worden overgegaan tot een spoedsluiting. Dit kan altijd bij een zeer ernstig
incident en bij een ernstig incident in bijzondere gevallen. Het onvoldoende treffen van maatregelen
door de exploitant wordt ook gezien als een bijzonder geval.
Bij een eerste overtreding van artikel 20, lid 1 Drank- en Horecawet (hierna: DHW) (verstrekken van
alcoholhoudende drank aan minderjarigen) kan in het nieuwe beleid een bestuurlijke boete worden
opgelegd in plaats van een bestuurlijke waarschuwing te geven. Gelet op de ernst van deze
overtreding is een bestuurlijke boete meer op zijn plaats.
Artikel 2, lid 2 DHW (maken van reclame in strijd met de regels) is toegevoegd aan het beleid.
Artikel 10 DHW (niet voldoen aan inrichtingseisen) is toegevoegd aan het beleid.
Artikel 20, lid 3 DHW (niet op de juiste manier vaststellen van de leeftijd) is toegevoegd aan het
beleid.
Bij artikel 24, lid 1 DHW (niet aanwezig zijn leidinggevende) kan vanaf een tweede overtreding een
bestuurlijke boete worden opgelegd in plaats van de vergunning DHW te schorsen. De verwachting
is dat dit meer effect heeft op de overtreder. Ook is deze maatregel eenvoudiger uitvoerbaar.
Bij artikel 29, lid 3 DHW (vergunning niet aanwezig) kan vanaf een tweede overtreding een
bestuurlijke boete worden opgelegd in plaats van schorsing van de vergunning DHW. De
verwachting is dat dit meer effect heeft op de overtreder. Ook is het eenvoudiger uitvoerbaar.
In het licht van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) wordt geweld door personeel
en/of bezoekers in het nieuwe beleid gezien als een ernstig incident in plaats van een zeer ernstig
incident. De reden hiervoor is dat sluiting van de inrichting en/of het intrekken van de vergunning bij
sommige incidenten te vergaand is.
In het licht van de APV wordt het geven van gelegenheid tot deelname aan illegale kansspelen in het
nieuwe beleid gezien als een zeer ernstig incident in plaats van een ernstig incident. De ervaring
leert dat bij illegale kansspelen veel geld omgaat met alle mogelijke bijbehorende risico’s.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bij de zeer ernstige incidenten is de minimale periode van sluiting verhoogd van 1 week naar
3 maanden. Sluiting voor slechts één week staat niet in verhouding tot de ernst van dergelijke
incidenten.
Artikel 2.49 lid 6/7 APV (verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomst van
persoonlijke aard paracommercie) is toegevoegd aan het beleid.
Artikel 2.49b lid 1/2/3/4/5 APV (verstrekken van alcoholhoudende drank buiten toegestane tijden
paracommercie) is toegevoegd aan het beleid.
Artikel 2.49c lid 1/2 APV (overtreden sluitingstijd paracommercie) is toegevoegd aan het beleid.
Artikel 2.49c lid 3/4/5 APV (handelen in strijd met ontheffing sluitingstijd paracommercie) is
toegevoegd aan het beleid.
Handhaving op grond van de Opiumwet is verder uitgewerkt in het beleid. Hierbij wordt aangesloten
bij het Damoclesbeleid.
Het overtreden van geluidsnormen is toegevoegd aan het handhavingsbeleid.
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