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OND-fin. e-m ail: politi e, Belei d-hhv (TH)

Geachte heer/mevrouw,
Op 25 september 2015 ontving ik uw aanvraag voor het verkrijgen van een
exploitatievergunning voor de kantine aan de Seringenlaan 1 te Steenbergen. Ik heb
besloten deze vergunning te verlenen. Daarnaast heb ik besloten om af te wijken van
mijn besluit om de kantine te sluiten. Via deze brief treft u mijn overwegingen, besluit
en voorwaarden aan.
Afwijkingsbevoegdheid
In mijn besluit van 12 augustus 2015 (UM1504203), waarin de kantine voor 12 maanden
gesloten is, heb ik aangegeven dat ik in bijzondere omstandigheden kan afwijken van de
beleidsregels en kiezen voor een kortere sluitingsduur. Van een bijzondere omstandigheid
is naar mijn mening sprake, aangezien het hier een vereniging betreft met veel
(jeugd)leden die een grote maatschappelijke functie vervult in de gemeente Steenbergen.
Sluiting van de kantine voor een langere tijd bedreigt het voortbestaan van de vereniging in
ernstige mate, wat maatschappelijk ongewenst is.
Ik heb aangegeven gebruik te willen maken van mijn afwijkingsbevoegdheid, indien
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
het huidige contract voor het beheer van de kantine met … dient ontbonden te zijn.
Aan deze voorwaarde is reeds voldaan;
er dient een contract met een nieuwe beheerder overgelegd te worden en er dient
een nieuwe exploitatievergunning aangevraagd en verleend te zijn, waarbij een
toetsing aan de wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur) zal plaatsvinden. Aan deze voorwaarde is ook voldaan, met het
voorbehoud dat toetsing aan de wet Bibob achteraf plaatsvindt.
Nu aan deze voorwaarden is voldaan, ben ik bereid gebruik te maken van mijn
afwijkingsbevoegdheid en heb ik hierbij besloten de sluitingsduur te bekorten. De kantine
mag vanaf de datum van dit besluit weer open.
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Volmachten Drank- en horecawet
Op 12 oktober 2015 is de inschrijving van de Stichting bij de kamer van Koophandel
geraadpleegd. … en … zijn sinds 9 oktober 2015 gevolmachtigd. Dit betekent dat zij als
leidinggevenden kunnen optreden in het kader van de Drank- en horecawet. Bij
beschikking van 18 augustus 2015, met UM1504345 zijn deze personen reeds
bijgeschreven op het aanhangsel dat toebehoort aan de verleende de Drank- en
horecawetvergunning.
Besluiten
I.
de sluitingsduur van de kantine te bekorten, op grond van de
afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het Damoclesbeleid. De kantine
mag weer open vanaf de datum van dit besluit;
II.
…, geboren op …
…, hierna te noemen “vergunninghouder” tot wederopzegging vergunning te
verlenen (artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening) voor de exploitatie van
een voetbalkantine in het pand aan de Seringenlaan 1 te Steenbergen;.
II.
De in deze vergunning genoemde voorwaarden onderdeel laten uitmaken van dit
besluit;
Overwegingen

Aard van de inrichting
Volgens de aanvraag betreft het de exploitatie van een sportkantine.

Bestemmingsplan
Artikel 2:28, lid 1, van Algemene plaatselijke verordening weigert de burgemeester een
exploitatievergunning indien de exploitatie in strijd is met het geldende bestemmingsplan of
beheersverordening. Ter plaatse van de Seringenlaan 1 te Steenbergen is het
bestemmingsplan ‘Steenbergen-Zuid’ van 30 mei 2013 geldend. De bestemming die ter
plaatse geldt is ‘recreatie’. Daarin staat dat de vormen van recreatie in principe mogen
plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en niet gericht zijn op het verstrekken
van nachtverblijf. Daarmee voldoet de voetbalkantine aan het bestemmingsplan.

VOG
Artikel 2:28, lid 2, van Algemene plaatselijke verordening weigert de burgemeester een
exploitatievergunning indien een aanvrager geen verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft
overgelegd. In dit geval is de VOG overgelegd. Hierin zijn geen onvolkomenheden
geconstateerd.

Openbare orde en veiligheid
De burgemeester weigert de vergunning tevens indien naar zijn oordeel moet worden
aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. Mij zijn geen signalen
bekend dat er sprake zou kunnen zijn van een ontoelaatbare aantasting van de openbare
orde danwel woon- en leefklimaat.
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Openingstijd en paracommercie
In de, door de gemeenteraad op 19 december 2014, vastgestelde ‘bijzondere bepalingen
over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en horecawet’ (BM1302724) staan artikelen
opgenomen met betrekking tot paracommercie. De kantine wordt geëxploiteerd door een
stichting en is daarmee paracommercieel.
Uit deze bepalingen blijkt dat paracommerciële rechtspersonen uitsluitend
alcoholhoudende drank verstrekken gedurende de periode niet eerder beginnende één uur
voorafgaande aan de activiteit(en) en eindigende na maximaal twee uren na beëindiging
van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende
paracommerciële rechtspersoon, maar niet later dan 01:30 uur. Dit artikel is opgenomen
als voorwaarde aan deze vergunning.

Wet Bibob
In het vastgesteld Bibobbeleid staat dat aanvragen voor een exploitatievergunning moeten
worden onderworpen aan een integriteitsanalyse in het kader van de Wet Bibob. Op basis
van artikel 32 van de Wet Bibob kan ik besluiten de ter zake doende stukken aan te bieden
aan het Landelijk Bureau BIBOB (hierna: LBB) van het Ministerie van Justitie. Het LBB
heeft de taak om gemeenten te adviseren over ingediende aanvragen en heeft daarom
meer mogelijkheden om onderzoek te verrichten naar uw onderneming en de daaraan
gerelateerde personen en activiteiten. Mocht het LBB het advies uitbrengen dat er gevaar
bestaat dat de vergunning wordt gebruikt voor, bijvoorbeeld, het plegen van strafbare
feiten, kan ik besluiten om de verleende vergunning in te trekken.
Voorwaarden

Algemeen
1.
2.
3.

Deze vergunning is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar;
Deze vergunning vervalt bij wijziging van het hiervoor omschreven karakter
van de inrichting;
Deze vergunning, of een duidelijk leesbare fotokopie daarvan, moet steeds
aanwezig zijn in de betreffende inrichting en op eerste vordering aan
ambtenaren van de politie danwel ambtenaren in dienst van de
gemeente Steenbergen ter inzage worden gegeven.

Openingstijd
4.

Er wordt uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekt gedurende de periode niet
eerder beginnende één uur voorafgaande aan de activiteit(en) en eindigende na
maximaal twee uren na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire
doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, maar
niet later dan 01:30 uur;

Openbare orde en veiligheid
5.

6.

Vergunninghouder is gehouden alles in het werk te stellen om te voorkomen dat
in de inrichting dan wel in de onmiddellijke omgeving daarvan drugs worden
verhandeld en/of gebruikt;
Vergunninghouder dient erop toe te zien dat bezoekers geen glazen, flessen of
ander breekbaar serviesgoed dan wel blikjes met alcohol(vrije) drank mee naar
buiten nemen;
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7.

8.

9.

10.

Vergunninghouder draagt zo nodig zorg voor een toereikende en adequate
mogelijkheid tot het ordentelijk stallen van fietsen en bromfietsen in de
onmiddellijke nabijheid van de inrichting op een zodanig wijze dat daardoor de vrije
doorgang voor het voetgangersverkeer ter plaatse gewaarborgd blijft. In dit geval
2
geldt de norm van 18 plaatsen per 100m bedrijfsvloeroppervlak (CROWN-norm),
In het kader van de (brand-)veiligheid dienen de toe- en uitgangen, alsmede alle
nooduitgangen van het inrichting, steeds over de volle breedte te worden
vrijgehouden;
Vergunninghouder dient de uit de inrichting vertrekkende personen er zo
nodig op enigerlei wijze op te attenderen geen onnodig stemgeluid te maken dan
wel op andere wijze lawaai te maken dat kan leiden tot klachten van omwonenden.
Gedurende de tijd dat in de inrichting bezoekers aanwezig zijn dienen ramen
en deuren gesloten te zijn; deuren dienen zonder gebruik te maken van enig los
voorwerp direct geopend te kunnen worden;

Naleving en intrekking
11.
12.

16.

Aanwijzingen en bevelen van de politie en daartoe bevoegde ambtenaren in dienst
van de gemeente Steenbergen dienen stipt en onverwijld opgevolgd te worden;
Een exploitatievergunning wordt ingetrokken indien:
a.
de vergunning/vrijstelling is verleend op grond van door de exploitant
verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en een ander besluit op de
aanvraag zou zijn genomen indien bij het nemen daarvan de juiste
omstandigheden volledig bekend waren geweest;
b.
een leidinggevende niet langer voldoet aan de eisen, zoals die zijn vermeld
in artikel 2:28 tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening;
c.
zich in of in de nabijheid van de inrichting feiten hebben voorgedaan, die –
naar het oordeel van de burgemeester – de vrees wettigen, dat het van
kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de
openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid,
het woon- en leefklimaat of de zedelijkheid;
d.
indien voor de exploitatie van een horeca-inrichting tevens een vergunning
op basis van de Drank- en Horecawet is vereist en deze vergunning is
ingetrokken.
Een exploitatievergunning kan worden ingetrokken:
a.
indien is of wordt gehandeld in strijd met de verleende vergunning en/of de
daaraan verbonden voorschriften;
b.
niet langer wordt voldaan aan de eisen die bij of krachtens de
Algemene plaatselijke verordening zijn bepaald;
c.
de intrekking van de vergunning op grond van voorschrift 12, onder b, kan
eerst geschieden een maand nadat van het voornemen daartoe aan de
vergunninghouder schriftelijk mededeling is gedaan tenzij de
vergunninghouder zelf niet langer voldoet aan de eisen zoals gesteld in
artikel 2:28 tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening;
d.
in een horeca-inrichting de functie van leidinggevende wordt uitgeoefend
door een persoon, die niet op de vergunning met betrekking tot dat bedrijf
als zodanig is vermeld;
e.
er een gevaar bestaat dat de beschikking (mede) zal worden gebruikt om,
bijvoorbeeld, strafbare feiten te plegen (artikel 3 Wet Bibob);
f.
op verzoek van de exploitant.
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Leges
De leges voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning bedragen €381,00.
Deze leges zijn vastgelegd in de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015.
Voor de betaling hiervan ontvangt u binnenkort een acceptgirokaart.
Tot slot
Voor nadere kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact opnemen
met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Dit kan via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
de loco burgemeester van Steenbergen,

C.F. Zijlmans

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw
bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of
burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het
bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de
dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.
Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een
spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om
een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek
zijn kosten (griffierechten) verbonden.
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