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2 oktober 2015 1504282

Steenbergen, 5 oktober 2015

e-mail: Beleid-hhv, politie, brandweer i.a.a. Ond-fin

Geachte heer/mevrouw,
Op 29 september 2015 ontving ik uw aanvraag tot het verkrijgen van een tapontheffing
voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken. Ik heb besloten om de
ontheffing te verlenen.
Besluit
I.
Ik heb besloten om een ontheffing te verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke
aard (tapontheffing);
II.
Deze ontheffing is geldig tijdens Met de Slee naar Benee op het Marktplein en
Kerkplein te Kruisland op vrijdag 22 januari 2015, tussen 12:00 en 02:00 uur,
zaterdag 23 januari 2015, tussen 11:00 en 02:00 uur en op zondag 24 januari
2015 tussen 11:00 en 00:00 uur.
Wettelijk kader
In artikel 3 van de Drank- en horecawet is opgenomen dat het verboden is om zonder
daartoe strekkende vergunning een slijterijbedrijf of horecabedrijf uit te oefenen. Ik kan
ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken ontheffing
verlenen van het verbod van artikel 3 van de Drank- en Horecawet (artikel 35). Dit mag
dan alleen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een
aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen. De verstrekking van de
zwak-alcoholhoudende dranken geschiedt onder de onmiddelijke leiding van een
persoon die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en niet in enig opzicht van slecht
levensgedrag is. Die naam staat op de ontheffing vermeld.
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Overwegingen
De aangevraagde ontheffing voldoet aan de vereisten die vernoemd staan in artikel 35
van de Drank- en horecawet. De leidinggevenden die staan vermeld op deze
ontheffing zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. Deze leidinggevenden zijn
tevens in het bezit van een diploma sociale hygiëne.
Voorwaarden en bepalingen
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
1. nabij de plaats waar de zwak-alcoholhoudende drank zal worden verstrekt moet
op een duidelijk leesbare en zichtbare wijze aan het publiek kennis worden
gegeven, dat aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar geen zwakalcoholhoudende drank wordt verstrekt;
2. zwak-alcoholhoudende dranken mogen enkel tegen betaling per consumptie
worden verstrekt;
3. gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt, mag geen
sterke drank aanwezig zijn, noch worden toegelaten dat zodanige drank aan het
publiek wordt verstrekt;
4. personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen ter zake van het verstrekken van
zwak-alcoholhoudende drank geen dienst doen gedurende de tijd dat van deze
ontheffing gebruik wordt gemaakt;
5. Het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dient te geschieden onder
onmiddellijke leiding van de volgende personen:
- …….
- …….
6. personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of die door hun
gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of verwijderd;
7. gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt moet voor het
publiek steeds alcoholvrije drank verkrijgbaar zijn;
8. een afschrift van dit besluit dient steeds op het verkooppunt van de
zwakalcoholhoudende drank aanwezig te zijn en op vordering van de politie of
aangewezen toezichthouder terstond te worden getoond;
9. Uit sociaal-hygiënisch oogpunt kunnen aanvullende voorschriften worden gesteld;
10. Deze ontheffing kan worden ingetrokken;
- Zodra mocht blijken dat niet aan bovengenoemde voorschriften wordt voldaan;
- indien de verstrekte gegevens onjuist zijn of onvolledig blijken;
- indien binnen de betrokken inrichting feiten of omstandigheden hebben
voorgedaan die gevaar zouden kunnen opleveren voor openbare orde, veiligheid
of zedelijkheid.
Leges
Volgens de tarieventabel uit de legesverordening 2015 worden voor het in
behandeling nemen van een aanvraag om een tapontheffing kosten in rekening
gebracht. Voor deze aanvraag geldt een bedrag van €76,00. Voor de betaling van de
leges ontvangt u een acceptgirokaart.
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Tot slot
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen
contact met mij opnemen, via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
namens de burgemeester van Steenbergen,

A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen
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