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Geachte heer/mevrouw,
Op 12 mei 2015 ontving ik uw aanvraag voor het verkrijgen van een
Drank- en horecawetvergunning voor het pand aan de Kapelaan Kockstraat 55 te
Steenbergen. Ik heb besloten deze vergunning te verlenen. Via deze brief worden de
overwegingen van mijn besluit weergegeven.
Besluit
Ik heb besloten om op basis van artikel 3 van de Drank- en horecawet vergunning te
verlenen voor het verstrekken van alcoholhoudende drank binnen de inrichting aan de
Kapelaan Kockstraat 55 te Steenbergen. De vergunning, met kenmerk BM1502642, is als
bijlage aan dit document toegevoegd en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit
document.
Juridisch kader
Via artikel 3 van de nieuwe Drank- en horecawet (DHW) is het verboden om zonder
strekkende vergunning van de burgemeester een horecabedrijf uit te oefenen.
In artikel 27 van de DHW staat vernoemd wanneer een vergunning geweigerd moet
worden. Indien voldaan wordt deze artikelen moet de vergunning worden verleend
(artikel 28 DHW).
Artikel 10 van de DHW geeft aan dat de inrichting moet voldoen aan de eisen zoals deze
worden gesteld in het besluit eisen inrichtingen Drank en horecawet.
Op 10 april 2015 zijn ‘beleidsregels Bibob 2014’ in werking getreden. In artikel 2.1. lid 1,
onder ‘a’ van deze regels is bepaald dat uitvoering van de Wet Bibob-toets in beginsel
plaatsvindt bij elke aanvraag om beschikking als bedoeld in artikel 3 van de DHW.
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Feitenrelaas
12-05-2015
12-05-2015
17-07-2015
07-08-2015
28-07-2015
31-07-2015
20-08-2015
10-11-2015

ontvangst Drank- en horecawetvergunning
ontvangst begeleidende brief heropenen zaal Wellse Vaert
verzoek om aanvullende gegevens
ontvangst SVH-verklaring …
ontvangst aanvraagformulieren Wet Bibob
toezending toestemming ‘eerder geopend inrichting’ per 01-08-2015
tweede verzoek om aanvullende gegevens
Ontvangst gevraagde aanvullende gegevens.

Overwegingen

Leidinggevenden
Binnen de inrichting zijn vijf leidinggevenden aanwezig die belast zijn met het tegen
betaling verstrekken van alcoholhoudende dranken. Deze personen zijn in het bezit van
een geldig diploma sociale hygiëne en zijn volgens dienst Justis niet in enig opzicht van
slecht levensgedrag. Ook zijn per leidinggevende verklaringen overgelegd waarin de
leidinggevende verklaart werkzaam te zijn binnen de inrichting

Inrichtingseisen
De inrichting zelf voldoet aan de vereisten zoals gesteld in de
Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet. Een controle hierop heeft plaatsgevonden
door een daartoe bevoegd ambtenaar op 19 november 2015.

Beleidsregels Bibob 2014
Door middel van regionaal vastgestelde formulieren heeft een integriteitsanalyse in het
kader van dit beleid plaatsgevonden. Gebleken is dat op dit moment geen twijfel bestaat
over de integriteit van de aanvrager.
Voorwaarden
Er zijn geen voorwaarden.
Leges
De leges voor het in behandeling nemen van een Drank- en horecawetvergunning
bedragen €381,00. Deze leges zijn vastgelegd in de tarieventabel behorende bij de
legesverordening 2015. Voor de betaling hiervan ontvangt u binnenkort een
acceptgirokaart.
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Tot slot
Voor nadere informatie (ook voor een wijziging van uw vergunningen) 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,
namens de burgemeester van Steenbergen,

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

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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DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING

10-12-2015

De burgemeester van bovengenoemde gemeente, gelet op artikel 3 van de Drank- en Horecawet:
BESLUIT:
vergunning te verlenen voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan:
Natuurlijk(e) persoon/personen:

I

II

III

naam en voornamen

-

-

-

geboortedatum

-

-

-

geboorteplaats

-

-

-

Rechtspersoon/personen:
Naam

I

II

Café – Partycentrum Koch v.o.f.

-

Kruisland

-

vestigingsplaats
In de inrichting, gevestigd in het perceel:

straatnaam en huisnummer Kapelaan Kockstraat 55
postcode en plaatsnaam

4651 XC Steenbergen

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten en terrassen:
plaats in de inrichting en eventuele benaming

oppervlakte in m

a.

Zaal

228

b.

Café

128

c.

Cafetaria

18

d.

Terras

50

Artikel 46 van de Drank- en horecawet is van toepassing op de volgende lokaliteit(en):
n.v.t.
Aan deze vergunning zijn de volgende beperkingen en/of voorschriften verbonden:
n.v.t.
namens de burgemeester van Steenbergen,

DEZE VERGUNNING OF EEN AFSCHRIFT DAARVAN
DIENT IN DE INRICHTING AANWEZIG TE ZIJN

A.C. Ferket – van Ooi
Medewerkster Publiekszaken

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college van
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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Gemeente Steenbergen

Aanhangsel
bij de drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf voor,
de inrichting, gevestigd in het perceel:
straatnaam en huisnummer Kapelaan Kockstraat 55
postcode en plaatsnaam

4651 XC Steenbergen

Leidinggevende I

Leidinggevende II

Leidinggevende III

Naam

…

…

…

Voornamen

…

…

…

Geboortedatum

…

…

…

Geboorteplaats

…

…

…

Leidinggevende IV

Leidinggevende V

Leidinggevende VI

Naam

…

-

-

Voornamen

…

-

-

Geboortedatum

…

-

-

Geboorteplaats

…

-

-

Dit aanhangsel is onderdeel van de vergunning met kenmerk BM1502642.
Steenbergen, 10 december 2015
namens de burgemeester van Steenbergen,

A.C. Ferket – van Ooi
Medewerkster Publiekszaken

