
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.11 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
 
Aanpassingen Algemene plaatselijke verordening 
op basis van de evaluatie horecaconvenant 
 
 
Te besluiten om: 
1. Artikel 2:29 ‘sluitingstijd’ van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 

2016 (Apv) aan te passen met daarin: 
a. de verruiming van de sluitingstijden van vrijdagavond op zaterdagnacht, zaterdagavond 

op zondagnacht en voor diverse feestdagen; 
b. de terrastijden tot 02.00 uur; 
c. de toelating van nieuwe bezoekers tot 02.00 uur;  
d. de toelating van nieuwe bezoekers voor broodjeszaken, cafetaria’s en snackbars niet te 

laten gelden; 
e. sluitingstijd voor loketverkoop; 
f. de bevoegdheid aan de burgemeester te besluiten een portierplicht op te leggen; 
g. de bevoegdheid aan de burgemeester ontheffing te verlenen van de tijden in bijzondere 

gevallen; 
h. uitzonderingsbepaling. 

2. Artikel 2:78 ‘gebiedsontzeggingen’ van de Apv aan te passen door: 
a. in het eerste lid, 24 uur te vervangen door 48 uur; 
b. in het tweede lid, ‘strafbare feiten of’ in te voegen. 

 
 
Context 
In het horecaconvenant, een gentlemen’s agreement, maken horecaondernemers 
(vertegenwoordigd door Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Doetinchem), politie, Openbaar 
Ministerie (OM) en gemeente afspraken met elkaar over onder meer drugs- en wapenvrije 
horeca, geluidsoverlast, et cetera. Dit zijn afspraken die dermate van belang zijn dat bij een 
evaluatie alle belanghebbenden veel aandacht moeten krijgen. In september zijn wij gestart met 
de evaluatie van het horecaconvenant. 
 
Nu het horecaconvenant is geactualiseerd en de ontheffingen voor verruiming van de 
sluitingstijden op 1 juli 2017 aflopen, is het een goed moment om de Apv aan te passen. 
 
De voorstellen voor aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) zijn tot stand 
gekomen naar aanleiding van gesprekken met een vertegenwoordiging van horeca-
ondernemers, politie en een aantal direct-omwonenden. Daarnaast zijn de ideeën uit de 
carrouselbijeenkomst van 24 oktober 2016 meegenomen. Voor de inbreng van de ideeën uit de 
carrouselbijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk was, en de resultaten van de evaluatie 
verwijzen wij u naar de bijlagen. 
 
Beoogd effect 
In het geactualiseerde horecaconvenant staan alleen de afspraken waaraan horecaondernemers, 
gemeente, politie en OM zich vrijwillig committeren. De afspraken waarop politie en gemeente 
bestuurlijk willen handhaven zijn opgenomen in de Apv en het gemeentelijk beleid. Hiermee 
geven we eveneens invulling aan deregulering. 
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Argumenten 
1.1  Alle sluitingstijden in één artikel - helder en duidelijk 
In het nu voorgestelde Apv-artikel staan alle sluitingstijden benoemd. De verruiming, terrassen, 
toelating bezoekers en loketverkoop. Voorheen stonden deze in de Apv, het convenant en het 
‘Ontheffingenbeleid sluitingstijden horeca van 1 juni 2006’. Met het opnemen van alle tijden in 
artikel 2:29 ‘sluitingstijd’ van de Apv is het voor alle partijen helder en duidelijk en is het ook 
uitvoerbaar en handhaafbaar. 
 
1.2  We geven invulling aan deregulering 
Op jaarbasis worden er nu 40 ontheffingen aangevraagd en verleend voor verruiming van de 
sluitingstijden. De verleende ontheffingen van de sluitingstijden lopen af op 1 juli 2017. Met dit 
voorstel laten wij de sluitingstijden niet los, maar zijn deze heel ruim beschreven. Hierdoor is het 
niet nodig om ontheffing aan te vragen om langer open te mogen blijven. De huidige 
ontheffingsverzoeken komen met dit voorstel allemaal te vervallen (lastenvermindering). 
De burgemeester heeft dan ook besloten het ontheffingenbeleid sluitingstijden van 1 juni 2006 
in te trekken. 
 
1.3  Juridisch juist -> loskoppeling convenant - ontheffing 
In aanloop naar deze evaluatie is de juridische status van het convenant en de koppeling met het 
verlenen van een ontheffing van de sluitingstijden op grond van de Apv bestudeerd. Deze 
koppeling en met name de verplichting van het tekenen en het intrekken van een ontheffing 
sluitingstijden als het convenant niet wordt nageleefd, is juridisch niet mogelijk. Met dit voorstel 
zijn het convenant en de ontheffing sluitingstijden losgekoppeld en dus juridisch juist. 
 
1.4  Toelatingsbeleid is regionaal op elkaar afgestemd 
Heel de regio heeft het toelatingsbeleid van nieuwe bezoekers tot 02.00 uur voor natte horeca. 
De sluitingstijden wijken wel regionaal af, maar dit heeft geen enkel effect voor de 
bezoekersstroom. 
 
1.5  Terrastijden gelijk met de sluitingstijden 
Wij hebben de wens om de tijden van de terrassen gelijk te laten lopen met de sluitingstijden 
van 02.00 uur overgenomen. De huidige terrastijden doordeweeks zijn tot 24.00 uur. 
De burgemeester verleende op jaarbasis 40 ontheffingen om tot 02.00 uur open te mogen zijn. 
Met het gelijk trekken van de terrastijden met de sluitingstijden wordt geen overlast verwacht. 
Door de weeks is het rustig. Het exploiteren van een terras voor een houder van een openbare 
inrichting wordt hiermee aantrekkelijker en voor politie en gemeente beter handhaafbaar. 
De terrastijden wijken wel regionaal af, maar dat deden ze altijd al. Voor het hebben of 
inrichten van een terras op de weg blijft wel een terrasvergunning nodig. 
 
1.6  Loketverkoop blijft mogelijk 
Omwonenden hebben aangegeven dat zij overlast hebben van een loketverkooppunt. Met dit 
voorstel blijft loketverkoop mogelijk, maar wel met een vaste sluitingstijd. Door de sluitingstijd 
vast te leggen in de Apv zijn ze nu ook handhaafbaar.  
 
Daarbij is het nu ook mogelijk om “binnen” (in de inrichting) bij broodjeszaken, cafetaria’s en 
snackbars etenswaren af te halen tussen 04.00 uur en 04.30 uur; dit beperkt de overlast voor 
omwonenden. Om dit te stimuleren, moet de horeca-ondernemer zitmeubilair verwijderen of 
ongeschikt maken vanaf 04.00 uur. Met deze mogelijkheid zouden enkele loketverkooppunten 
die ook een binnenruimte hebben, kunnen besluiten niet meer aan loketverkoop te doen.  
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Willen broodjeszaken, cafetaria’s en snackbars niet meewerken aan het verwijderen of 
ongeschikt maken van zitmeubilair vanaf 04.00 uur, dan kunnen zij ervoor kiezen tussen  
04.00 uur en 04.30 uur geen nieuwe bezoekers meer toe te laten en gewoon zoals voorheen 
de bedrijfsvoering te doen.  
Voor een compleet overzicht van de tijden verwijzen wij u naar de bijlage Matrix. 
 
1.7  Mogelijkheid een portierplicht op te leggen - ook voor natte horeca 
Artikel 2:28 Exploitatievergunning openbare inrichting 
1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de 

burgemeester. 
2. … 
3. … 
4. … 
5. Het eerste lid geldt niet voor een openbare inrichting waarvoor tevens op grond van 

artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning is vereist.  
 
De burgemeester heeft, op basis van artikel 1:4 van de Apv, de bevoegdheid een voorschrift tot 
portiersplicht te verbinden aan een exploitatievergunning.  
 
Natte horeca hoeft geen exploitatievergunning te hebben voor het exploiteren van een 
openbare inrichting. Een voorschrift om gecertificeerde toezichthouders toezicht te laten 
houden, kan de burgemeester dan ook niet op leggen. Ook aan een drank- en horeca-
vergunning kan de burgemeester dit voorschrift niet verbinden. Het is nu als afspraak in het 
convenant gezet. De politie vreest dat horecaondernemers zich hier niet meer aan gaan houden 
nu de verruiming van de sluitingstijden niet meer gekoppeld is aan het ondertekenen van het 
convenant. 
 
Daarom stellen wij voor dat u de burgemeester de bevoegdheid geeft om een portierplicht op te 
leggen in gevallen waarin hij dit noodzakelijk oordeelt met het oog op de openbare orde en 
veiligheid.  
 
1.8  De burgemeester behoudt bevoegdheid ontheffing te verlenen 
De burgemeester behoudt de bevoegdheid om een ontheffing te verlenen van de sluitingstijden. 
Maar alleen in bijzonder gevallen. Een ontheffingstelsel is ook bedoeld voor bijzondere 
gevallen. 
 
1.9  Afspraken waaraan de deelnemende partijen zich vrijwillig committeren staan in een 
convenant 
De burgemeester heeft nieuwe afspraken gemaakt met Koninklijk Horeca Nederland, afdeling 
Doetinchem, politie en OM en deze wederom verwerkt in een convenant, Horecaconvenant 
2017-2020 gemeente Doetinchem. Veel afspraken uit het vorige convenant zijn overeind 
gebleven. De tijden van verruiming sluitingstijd en terras, toelating van nieuwe bezoekers en 
loketverkoop zijn eruit. Wij stellen u voor deze op te nemen in de Apv. Ze zijn daarmee 
handhaafbaar.  
 
In het herziene convenant zitten ook nieuwe afspraken in. Een van de nieuwe afspraken is dat 
de horecaondernemer rekening houdt met omwonenden en afvalglas alleen deponeert buiten 
in de bakken tussen 12.00 uur en 22.00 uur. Dus niet meer ’s nachts en in de ochtend. 
  



 4 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
 
1.10  Veel veranderingen, maar geen grote wijzigingen, vooral verschuivingen naar het juiste 

bestuurlijke middel 
Met dit voorstel geven wij vooral invulling aan deregulering en juridische correctheid. Voor een 
goed overzicht van alle veranderingen verwijzen wij u naar bijlage Overzicht veranderingen 
evaluatie horecaconvenant. 
 
2.1  24 uur is te kort 
De burgemeester kan iemand een bevel geven om zich gedurende ten hoogste 24 uur niet in 
een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden. Gebleken 
is dat 24 uur te kort is. Wanneer iemand zich bijvoorbeeld op vrijdagavond vervelend gedraagt, 
dan zou hij zaterdagavond al weer de stad in mogen (na 24 uur dus). Met 48 uur ontneem je 
hem die mogelijkheid. Je weert hem dan in principe het hele weekend. 48 uur is zeker niet 
ongebruikelijk om op te leggen. 
 
2.2  Verzuimd standaard tekst op te nemen  
Met herziening van de Avp in 2016 is verzuimd ‘strafbare feiten of’ in het tweede lid van 
artikel 2:78 ‘gebiedsontzeggingen’ op te nemen. Dit moet hersteld worden, anders kan er geen 
beleid gemaakt worden rondom gebiedsontzeggingen. 
 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Financiën 
Budgetneutraal. Het heft elkaar op: tijd/het in behandeling nemen van een verzoek om 
ontheffing voor verruiming van de sluitingstijd - legeskosten. 
 
Vervolg 
April 2017  

 De deelnemers van de ideeën carrouselbijeenkomst van 24 oktober 2016 informeren over 
de besluiten en het raadsvoorstel en hen uitnodigen voor de beeldvormende raad van  
17 mei 2017. 

Mei 2017 

 De gemeenteraad behandelt op 17 mei 2017 het voorstel in de beeldvormende raad. 
Juni 2017 

 De gemeenteraad behandelt in zijn vergadering van 8 juni 2017 het voorstel om de Apv aan 
te passen.  

 Ondertekening horecaconvant door de deelnemende partijen. 

 Belanghebbenden op de hoogte brengen van de besluiten via Doetinchems Vizier, 
gemeentewebsite en de horeca via een brief. 

Begin 2019 

 Het horecaconvenant evalueren. 
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Bijlagen 

 Inbreng ideeën carrouselbijeenkomst 

 Resultaten van de evaluatie horecaconvenant 

 Horecaconvenant 2017-2020 gemeente Doetinchem 

 Overzicht veranderingen “evaluatie horecaconvenant” 

 Matrix  
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over aanpassingen Algemene plaatselijke 
verordening op basis van de evaluatie horecaconvenant; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 tot 
1e wijziging: 
 

 Artikel 2:29 ‘Sluitingstijd’ komt als volgt te luiden: 
1. Het is de houder van een openbare inrichting verboden deze voor bezoekers geopend te 

hebben of daarin of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op: 
a. maandagavond op dinsdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; 
b. dinsdagavond op woensdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; 
c. woensdagavond op donderdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; 
d. donderdagavond op vrijdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; 
e. vrijdagavond op zaterdagnacht van 04:30 uur tot 06:00 uur; 
f. zaterdagavond op zondagnacht van 04:30 uur tot 06:00 uur; 
g. zondagavond op maandagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur. 

2. In afwijking van het eerste lid, is het de houder van een openbare inrichting verboden 
deze voor bezoekers geopend te hebben of daarin of aldaar bezoekers toe te laten of te 
verblijven op Nieuwjaarsdag, op carnavalsmaandag, op Tweede Paasdag, op Koningsdag, 
Hemelvaartsdag (donderdagavond op vrijdagnacht), op Tweede Pinksterdag en op 
Eerste en Tweede Kerstdag van 04.30 uur tot 06.00 uur. 

3. Voor een terras geldt dagelijks de sluitingstijd van 02.00 uur tot 06.00 uur. 
4. Tussen 02:00 uur en 06:00 uur mogen in openbare inrichtingen geen nieuwe bezoekers 

meer worden toegelaten.  
5. Het bepaalde in het vierde lid geldt niet voor broodjeszaken, cafetaria’s en snackbars. Zij 

zijn verplicht zitmeubilair binnen na 04.00 uur te verwijderen of ongeschikt te maken. 
6. Loketverkoop is niet toegestaan van: 

 maandagavond op dinsdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; 

 dinsdagavond op woensdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; 

 woensdagavond op donderdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; 

 donderdagavond op vrijdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; 

 vrijdagavond op zaterdagnacht van 05:00 uur tot 06.00 uur; 

 zaterdagavond op zondagnacht van 05:00 uur tot 06.00 uur; 

 zondagavond op maandagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur. 
7. De burgemeester kan de houder van een openbare inrichting, in gevallen waarin hij dit 

noodzakelijk oordeelt met het oog op de openbare orde en veiligheid, verplichten één 
of meer gecertificeerde toezichthouders aanwezig te hebben om toezicht te houden. 

8. De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van het 
bepaalde in het eerste, tweede en derde lid.  

9. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover op de Wet milieubeheer gebaseerde 
voorschriften van toepassing zijn. 

 Artikel 2:78 ‘gebiedsontzeggingen’, eerste lid komt te luiden: 
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken 

van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of 
leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid 
aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen 
verrichten een bevel geven zich gedurende ten hoogste 48 uur niet in een of meer 
bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden. 
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 Artikel 2:78 ‘gebiedsontzeggingen’ tweede lid komt te luiden: 
2. Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een 

persoon aan wie ten minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die 
opnieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht, een bevel 
geven zich gedurende ten hoogste 8 weken niet in een of meer bepaalde delen van de 
gemeente op een openbare plaats op te houden. 

 

 Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking in werking. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
  



Toelichting Apv 2016 
 
Artikel 2:29 Sluitingstijd 
 
Grondslag voor de in de Apv opgenomen sluitingsbepalingen is artikel 149 van de 
Gemeentewet. De gemeenteraad kan verplichte sluitingstijden voor openbare inrichtingen 
vaststellen in het belang van de openbare orde. Deze bevoegdheid houdt ook in dat een 
afwijkende sluitingsplicht kan worden vastgesteld voor de zondag. 
 
Een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:27 kan vergunningplichtig zijn ingevolge de Wet 
milieubeheer (Wm) of onder de werking van het Activiteitenbesluit. Aan een krachtens de wet 
te verlenen vergunning kunnen eveneens voorschriften worden verbonden dan wel nadere eisen 
worden gesteld ter voorkoming van de indirecte gevolgen van de inrichting. De 
sluitingsbepalingen van de Apv gelden derhalve niet voor zover de op de Wm gebaseerde 
voorschriften van toepassing zijn. 
 
Ter verduidelijking zijn de geldende sluitingstijden voor de bij de openbare inrichtingen 
behorende terrassen expliciet in de Apv opgenomen (lid 3). 
 
De houder van een openbare inrichting die na 02.00 uur bezoekers laat verblijven in zijn 
openbare inrichting en/of na 24.00 uur op zijn terras, wordt verzocht het Horecaconvenant te 
ondertekenen. 
 
 


