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Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, 
nr. 14B, tot vaststelling van de Drank- en horecaverordening gemeente Tub-
bergen 2013. 
 

 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2013,  
nr.14A;  
 
gelet op het advies van de commissie  Samenleving en bestuur van 25 november 2013; 
 
gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet en 4, 25a en 26 van de Drank- en Horecawet 
 
 
B E S L U I T  
vast te stellen de volgende verordening: 
 

DRANK- EN HORECAVERORDENING 
 
Paragraaf 1 Begripsbepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de wet: Drank- en Horecawet; 
b. terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een inrichting waarin het 

horecabedrijf wordt uitgeoefend, waar sta- of zitgelegenheid kan worden 
geboden en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen 
voor gebruik ter plaatse mogen worden verstrekt; 

c. vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet; 
d. bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van: 
  -  leidinggevenden in de zin van de wet; 
  -  personen die dienst doen in de inrichting; 
  -  personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen 

noodzakelijk is; 
e. paracommerciële 

inrichting: 
een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer 
het horecabedrijf exploiteert; 

f. paracommerciële 
rechtspersoon 

een rechtspersoon, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten 
vennootschap, met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten 
van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwe-
lijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van het 
horecabedrijf; 

g. bijeenkomst van bijeenkomst in een paracommerciële inrichting die geen direct verband 
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persoonlijke aard: houdt met de doelstelling en de activiteiten van de desbetreffende para-
commerciële rechtspersoon en waarbij alcoholhoudende drank wordt genut-
tigd, zoals bruiloften, feesten, partijen, verjaardagen, bedrijfsfeesten en der-
gelijke.. 

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening 
verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat. 

 
Paragraaf 2 Bepalingen voor inrichtingen waarin het horecabedrijf  wordt uitgeoefend. 
 
Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen 
De burgemeester kan aan een vergunning voor een horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voor-
schriften kunnen alleen worden gesteld: 
a. ter bescherming van de volksgezondheid, of 
b. in het belang van de openbare orde, of 
c. ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet. 
 
Paragraaf 3 Aanvullende bepalingen voor paracommerciële inrichtingen 
 
Artikel 3  Verstrekkingstijden paracommerciële inrichtingen 
1. In paracommerciële inrichtingen mag maximaal 40 uur per week alcoholhoudende drank verstrekt 

worden. 
2. De burgemeester bepaalt voor elke paracommerciële inrichting de uren als bedoeld in het eerste 

lid. Hij verstrekt hiertoe een door hem gewaarmerkt formulier met daarop aangegeven de tijden 
dat er in de inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. 

3. Het is de houder van de vergunning verboden om toe te staan dat er buiten de tijden als bedoeld 
in het tweede lid alcoholhoudende drank wordt genuttigd. 

4. De exploitant zorgt dat het formulier als bedoeld in het tweede lid duidelijk zichtbaar voor bezoe-
kers bij iedere ingang van de inrichting aanwezig is. 

 
Artikel 4 Bijeenkomsten van persoonlijke aard 
1. Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken in 

of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard. 
2. Het is de vergunninghouder verboden om de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten van 

persoonlijke aard, inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris, openlijk aan te prijzen of on-
der de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten, 
in tijdschriften of op internet dan wel om die mogelijkheid kenbaar te maken via Social Media. 

 
Artikel 5 Verbod verstrekken sterke drank 
Het is verboden in paracommerciële inrichtingen sterke drank te verstrekken. 
 
Paragraaf 4 Ontheffingen 
 
Artikel 6 Facultatieve ontheffingen 
1. De burgemeester kan op aanvraag permanent, dan wel tijdelijk, ontheffing verlenen van het in 

artikel 5 gestelde verbod. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden ver-
bonden. 

2. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanvraag om 
ontheffingen als bedoeld in dit artikel. 

 
Artikel 7 Intrekkingsgronden ontheffingen 
De in artikel 6 bedoelde ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien: 
a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt, of 
b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen 

van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het 
belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist, of 

c. zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing 
gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, of 

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen, of 
e. indien de houder van de ontheffing dit verzoekt. 
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Paragraaf 5 Slotbepaling 
 
Artikel 8 Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als “Drank- en horecaverordening gemeente Tubbergen 
2013”. 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt de dag na haar bekendmaking in werking. 
 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 16 december 2013 
 
de griffier,       de voorzitter, 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar  mr. M.K.M. Stegers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
 


	DRANK- EN HORECAVERORDENING
	Paragraaf 1 Begripsbepalingen
	Artikel 1 Begripsbepalingen

	Paragraaf 2 Bepalingen voor inrichtingen waarin het horecabedrijf  wordt uitgeoefend.
	Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

	Paragraaf 3 Aanvullende bepalingen voor paracommerciële inrichtingen
	Artikel 3  Verstrekkingstijden paracommerciële inrichtingen
	Artikel 4 Bijeenkomsten van persoonlijke aard
	Artikel 5 Verbod verstrekken sterke drank

	Paragraaf 4 Ontheffingen
	Artikel 6 Facultatieve ontheffingen
	Artikel 7 Intrekkingsgronden ontheffingen

	Paragraaf 5 Slotbepaling
	Artikel 8 Citeertitel
	Artikel 9 Inwerkingtreding


