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Ontheffingenbeleid van de burgemeester als bedoeld in afdeling 8A van de
APV gemeente Heerde 2014.
Het betreft de ontheffingsmogelijkheden van de kaders die de raad in de APV
heeft gesteld met betrekking tot alcoholverstrekking in paracommerciële
inrichtingen:
Dit ontheffingenbeleid geldt tot 1 april 2015 of zoveel eerder of later als de
evaluatie met de raad over de alcoholregelgeving in de APV heeft
plaatsgevonden.
Overwegingen:
De gemeenteraad heeft per 1 januari 2014 in de Algemene Plaatselijke Verordening een
kader gesteld qua tijdstippen van de alcoholverstrekking door verenigingen en stichtingen.
De burgemeester heeft de mogelijkheid om een ontheffingenbeleid te voeren van het kader
welke de raad in de verordening heeft gesteld. De burgemeester komt hiermee deels
tegemoet aan geuite wensen door meerdere besturen van paracommerciële verenigingen,
welke zo nu en dan ook op de zaterdag- en/of zondagavonden clubactiviteiten en –
festiviteiten willen houden waarbij tegelijk ook alcoholhoudende drank verstrekt wordt.
Het ontheffingenbeleid is gevormd met inachtneming van de doelstelling van
alcoholmatiging en het voorkomen van oneerlijke concurrentie. Dit alles is afgewogen tegen
het (sport)verenigingsbelang om ook in het weekend op beperkte schaal clubfestiviteiten te
kunnen organiseren met tegelijkertijd de verstrekking van alcohol in de avonduren. Het
aantal ontheffingen wordt met dit nieuwe beleid op beperkte schaal mogelijk gemaakt. Met
een beperkt aantal ontheffingen per vereniging blijven de schenktijden en de
schenkgelegenheid tegelijk ook ondergeschikt aan het kader welke de raad in de regelgeving
heeft gesteld. De burgemeester heeft het volgende beleid opgesteld:
Festiviteit/feest.
Per vereniging wordt het mogelijk gemaakt om voor maximaal 2 x per kalenderjaar een ontheffing
voor een festiviteit (muziek, feest, jaar-afsluiting of start seizoen, vrijwilligersavond, sponseravond,
e.d.) aan te vragen: hier geldt een ontheffing van de alcoholverstrekking tot uiterlijk 24.00 uur onder
nadere voorwaarden. Openstelling van de kantine is toegestaan tot uiterlijk 01.00 uur. De
voorwaarden zijn (niet uitputtend): uitsluitend clubgerelateerde festiviteit (dus niet van persoonlijke
aard), tenminste 3 weken van te voren melden bij de gemeente, uitsluitend gebruik maken van een
voorgeschreven meldingsformulier etc. Voorschriften worden nader op het meldingsformulier
kenbaar gemaakt.
Jubileum van de vereniging.
Maximaal 1 x per 5 jaar is er een jubileumviering van het xx-jarig bestaan van de vereniging mogelijk
buiten de door de raad gestelde tijdstippen van de alcoholverstrekking. Ontheffing voor alcoholverstrekking geldt tot 24.00 uur.
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Kerken
Kerken mogen maximaal 4 keer per jaar ontheffing aanvragen voor een festiviteit van persoonlijke
aard, uitsluitend voor haar leden vanaf de leeftijd van 75 jaar.
Evenementen
Schenktijdstippen in evenementenvergunningen: voortaan wordt het verstekken van
alcoholhoudende drank vanaf 11.00 uur toegestaan, uitgezonderd evenementen die 24 uur duren.
De Noord te Veessen
Voor De Noord in Veessen geldt: elke vereniging die gebruik maakt van de accommodatie ten
behoeve van uitsluitend optredens (toneelvoorstelling, muziekvoorstelling, ed. ) passend binnen de
statutaire doelstelling kan een ontheffing aanvragen van het schenktijdstip tot 24.00 uur. Hieraan is
een maximum van 4 voorstellingen per kalenderjaar verbonden. Geen ontheffing van de
schenktijdstippen wordt er verleend voor repetitiemomenten.
Clubkampioenschap vieren
Bij clubkampioenschappen geldt: Wanneer een (eerste) elftal/team spontaan clubkampioen wordt /
kampioen van de competitie wordt, maximaal 1 x per kalenderjaar per vereniging is er een ontheffing
van de alcoholverstrektijdstippen tot 24.00 uur mogelijk(let wel; ook hier geen ontheffing van de
leeftijdgrens van 18 jaar waaronder niet verstrekt mag worden ). Melding achteraf aan de gemeente
zo spoedig mogelijk.
Toernooien/competitie
Voor toernooien geldt: maximaal voor 2 toernooien per jaar kan ontheffing gevraagd worden van de
alcoholschenktijden tot uiterlijk 24.00 uur. Het maakt daarbij niet uit uit hoeveel dagen het toernooi
bestaat, mits het merendeel van de speeldagen binnen één week valt. Dat wordt dan aangemerkt als
één toernooi. Voor het spelen in competitieverband worden geen ontheffingsmogelijkheden van de
alcoholschenktijden gecreëerd.

Dit voorliggende ontheffingenbeleid geldt met terugwerkende kracht tot 1
januari 2014. Heeft uw vereniging al eerder dit jaar een ontheffing gekregen
van de alcoholverstrektijdstippen tijdens (bijvoorbeeld) een festiviteit of
activiteit in 2014, dan telt die ontheffing mee in het aantal van maximaal twee
ontheffings-mogelijkheden voor een festiviteit/activiteit die er per kalenderjaar
mogelijk zijn.

