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In het kader van de decentralisatie komt de toezicht en handhaving van de Drank- en horecawet volledig bij de gemeente te liggen. De inwerkingtreding vindt plaats per 1 januari 2013. In de RIB van 2
april 2012 zijn wij hierover geïnformeerd. Het beleid en de te maken keuzes t.a.v. toezicht en handhaving zouden aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De kaders hiervan zouden in het najaar van
2012 duidelijk zijn. Het is inmiddels november 2012.
Vraag:
Wat is de actuele stand van zaken mbt deze wetswijziging?

Antwoord:
Momenteel wordt door de afdelingen Leefbaarheid en Handhaving gewerkt aan de afronding van een
notitie die nader ingaat op de wijzigingen van de drank- en horecawet en de consequenties daarvan
voor de gemeente. In de notitie wordt op grond van bestaande beleidskaders ingezoomd op een drietal
aspecten van de nieuwe wet:
1. Toezicht en handhaving
Op welke wijze gaat de gemeente Deurne het toezicht op de naleving van de wet organiseren?
2. Verordening Paracommercie
Op welke wijze gaat de gemeente Deurne vorm geven aan de verplichting om per 1 januari 2014
een verordening paracommercie vast te stellen? Welke relatie kan er worden gelegd met het bestaande lokale paracommerciebeleid.
3. De nieuwe bevoegdheden
Wat behelzen de nieuwe bevoegdheden die per verordening door de gemeenteraad kunnen worden
vastgelegd (zoals verbieden prijsacties alcohol, verbod op verkoop alcohol etcetera)? In hoeverre
dragen deze bij aan onze huidige beleidsdoelstellingen, wat kost het (welke personele capaciteit is
nodig), zijn er alternatieve manieren om de beleidsdoelstellingen te halen, is er meerwaarde?
De bespreking van deze notitie in het college is voorzien op 29 november aanstaande. Vervolgens zal
deze, inclusief de zienswijze/voorstel van het college, in de commissie bestuur (gepland is 31 januari
2013) voor opiniërend beraad aan de orde worden gesteld. Op grond van de bevindingen van de
commissie wordt een raadsvoorstel (daar waar het de bevoegdheden van de raad aangaat) voorbereid
welke in de loop van 2013 zal worden geagendeerd.
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