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Deelnemende horeca.

Inleiding
Sinds 2002 wordt in de gemeente Elburg gewerkt met een horecaconvenant. Dit convenant bevat afspraken
tussen horeca, gemeente en politie en wordt steeds aangegaan voor een periode van telkens vier jaar. Het
doel van het convenant is de kwaliteit van het uitgaan in het algemeen te bevorderen en ook de veiligheid
in brede zin optimaal te dienen.
In het gezamenlijk overleg tussen horecavertegenwoordigers, politie en gemeente wordt het convenant
regelmatig geëvalueerd en wanneer nodig worden er eventuele aanpassingsvoorstellen gedaan.
In dit zogenoemde horecaoverleg is afgesproken het lokaal horecaconvenant ook na 2014 op zelfde wijze
voort te blijven zetten voor opnieuw 4 jaar. Dit betekent een verlenging van het convenant van 1 januari
2015 tot 1 januari 2019. Het convenant is in gezamenlijk overleg op een aantal punten aangepast en geactualiseerd.
Convenant ter uitvoering van lokaal integraal horecabeleid in de gemeente Elburg.




De in de bijgevoegde lijst genoemde horecaondernemers in de gemeente Elburg,
De gemeente Elburg, hierna te noemen ‘de gemeente’.
De politie Oost Nederland Team Noord-Veluwe, hierna te noemen ‘de politie’.

Overwegende:









dat de uitvoering van de sociale functie van een diversiteit aan horecabedrijven een gemeentelijk belang is;
dat de horeca in de gemeente een bedrijfsbelang heeft bij een gezellig, veilig en aantrekkelijk imago
voor een breed publiek en dit belang, zij het om andere redenen, ook geldt voor de andere partners in
dit convenant;
dat overlast en geweld in uitgaansgebieden deze belangen bedreigen en daarom voorkomen dienen te
worden;
dat elk van de genoemde partijen daarin een gedeelde verantwoordelijkheid aanvaardt;
dat het door ieder van de genoemde partijen wenselijk wordt geacht dit op integrale wijze in te vullen;
dat alle partijen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, een maximale inspanning willen leveren om
verstoring van de openbare orde in en rond de horeca-inrichtingen, de verschillende vormen van overlast en vormen van discriminatie te voorkomen;
dat het aanbeveling verdient om de inspanningen en maatregelen die een ieder verricht, respectievelijk
neemt, duidelijk te beschrijven, zodat de betrokken partners elkaar op die afspraken kunnen aanspreken;
voornoemde partijen zich op het gebied van de diversiteit en het uiterlijk aanzien van het horecagebied,
en ook ten aanzien van de te organiseren evenementen, zich coöperatief zullen opstellen;

komen het volgende overeen:
Deze overeenkomst, te omschrijven als horecaconvenant, komt voort uit gemeentelijk integraal horecabeleid en omvat afspraken in relatie tot een aan de verantwoordelijke ondernemer te verstrekken exploitatievergunning. Het betreft hier algemene voor iedere ondernemer geldende voorschriften en ook bijzondere
voorschriften, gerelateerd aan specifieke omstandigheden van de individuele inrichting naar aard en ligging
daarvan. Bij de in dit convenant vast te leggen afspraken wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de
belangen van winkeliers en omwonenden van de betrokken inrichting(en).
Wanneer in dit convenant wordt gesproken over een horeca-inrichting, dan worden de eventueel daarbij
behorende terrassen daaronder mede verstaan.
Het convenant omschrijft de inspanningsverplichting van de onderscheiden partners verdeeld in een aantal
paragrafen.
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1. BEHEER EN VEILIGHEID IN HET UITGAANSGEBIED
De zorg voor het beheer van en de veiligheid in het publieke domein is primair de verantwoordelijkheid van
de overheid. Met betrekking tot het uitgaansgebied accepteert de horeca, naast andere partners, daarin ook
een deelverantwoordelijkheid. Deze zorg vereist de voortdurende collectieve aandacht en inspanning van
alle betrokken partijen. Het in dit convenant bedoelde uitgaansgebied omvat:

de vesting en haven van Elburg
Daarnaast is het convenant tevens van toepassing op de volgende horecagelegenheden:
discotheek “The New Break”, Eperweg 129 in ’t Harde;
café De Flesse, Eperweg 62 in ’t Harde;
café Wolf, Zuiderzeestraatweg West 114 in Doornspijk.
1.1 Horecaoverleg
Er is een horecaoverleg ingesteld als zijnde de overlegvorm voor de horeca en het horecabeleid. Deze werkgroep vergadert minimaal 2 maal per jaar en bestaat minimaal uit drie vertegenwoordigers van de horeca,
een vertegenwoordiger van de politie team Noord Veluwe en vertegenwoordigers van de gemeente Elburg
(openbare orde en veiligheid en handhaving), onder voorzitterschap van de burgemeester. Afhankelijk van
de te bespreken onderwerpen en om belangen breed op elkaar af te stemmen, kunnen ook derden bij de
besprekingen worden uitgenodigd zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers van winkeliers en/of bewoners van
het gebied of personen die vakinhoudelijk bij de problematiek zijn betrokken.
Maatregelen en inzet van de gemeente

De gemeente draagt zorg voor deskundige afvaardiging van haar betrokken diensten in het horecaoverleg.

De gemeente beschikt over een centraal aanspreekbare functionaris voor de convenantpartners, zowel
op beleidsniveau als op uitvoerend niveau.
Maatregelen en inzet van de politie

De politie draagt zorg voor de afvaardiging in het horecaoverleg. Dit is bij voorkeur de betrokken gebiedsgebonden politiefunctionaris, die tevens als centraal aanspreekpunt fungeert voor de convenantpartners. In relatie tot de horeca fungeert hij/zij tevens als vertrouwenspersoon. Worden er beleidsinhoudelijke zaken besproken dan wordt zo nodig de centraal aanspreekbare politiefunctionaris voor het
gehele district Noord Veluwe in het horecaoverleg afgevaardigd.
Maatregelen en inzet van de horeca

De horeca stelt zich positief en open op in de afweging van de belangen van de verschillende gebruikers
van het uitgaansgebied.

De horeca neemt deel aan het horecaoverleg door middel van vertegenwoordigers met voldoende
draagvlak en met het nodige mandaat.

3

2.

TOEZICHT TIJDENS UITGAANSTIJDEN

De convenantpartners onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden voor een zo efficiënt mogelijke uitvoering
van toezicht, in het uitgaansgebied en in de horeca-inrichtingen. Het eventueel daarbij inschakelen van
professioneel beveiligingspersoneel en/of technische hulpmiddelen, in de vorm van een publiekprivate samenwerkingsvorm, is daarin een optie.
Om het niveau van toezicht in en buiten de horeca-inrichting zo optimaal mogelijk te organiseren, worden
de volgende maatregelen genomen:
Maatregelen en inzet van de gemeente

De gemeente draagt zorg voor een adequaat bestuurlijk/juridisch instrumentarium ter ondersteuning en
handhaving van de convenantafspraken.

Zij draagt zorg voor (een met de gemeenten op de Noord Veluwe afgestemd) integraal horecabeleid, de
sluitingstijden daarin begrepen.

De gemeente werkt vanuit haar primaire verantwoordelijkheid aan een aanvaardbaar niveau van toezicht in het publieke domein. Zij zoekt, met de convenantpartners naar mogelijkheden voor eventueel
gewenst aanvullend functioneel toezicht in het uitgaansgebied.

De burgemeester kan in voorkomende gevallen, na overleg met de teamchef van politie en op basis van
een risicoanalyse, een horecabedrijf verplichten gebruik te maken van een portier.

De gemeente bevordert dat de juistheid van de Drank- en Horecawetvergunningen wordt gecontroleerd
aan de hand van het register van de Kamer en Koophandel en bijbehorende documenten.

De gemeente controleert de horeca op de naleving van alle relevante wetgeving conform een door de
gemeente opgesteld handhavingsplan.
Maatregelen en inzet van de politie

Tijdens de uitgaansuren op vrijdagen en zaterdagen zijn minimaal 2 politiefunctionarissen beschikbaar,
die toezicht houden in de gemeente Elburg. Indien de politie meerdere meldingen heeft stelt deze de
prioriteit of ze wel of niet in het uitgaansgebied aanwezig kunnen zijn. De politie stelt de horeca in kennis bij afwezigheid.

Tijdens de surveillances wordt door de toezicht houdende politiefunctionarissen contact onderhouden
met de horecaportiers en eventuele andere toezichthouders en wordt met hen relevante informatie uitgewisseld.

De politie bevordert dat de teamchef de burgemeester gevraagd en ongevraagd gemotiveerd adviseert
over het verplicht stellen van een portier voor bepaalde in de gemeente gelegen horecabedrijven.

De politie zorgt in het kader van ‘kennen en gekend worden’ voor een vast aan te spreken politiefunctionaris ten behoeve van de horeca.

Veiligheidsproblematiek in het uitgaansgebied heeft een hoge prioriteit en wordt zoveel mogelijk projectmatig, samen met de partners uit dit convenant aangepakt.

De politie reageert zo spoedig mogelijk op meldingen of assistentieverzoeken vanuit de horeca en stelt
met de horeca (in het operationeel overleg) een aantal werkafspraken vast.

Indien een persoon met ontzegging in de inrichting verblijft, of zich de toegang tracht te verschaffen,
zal de politie, na melding, deze persoon als verdacht van lokaalvredebreuk aanhouden en procesverbaal opmaken. Ook indien betrokkene niet meer wordt aangetroffen zal een aangifte worden opgenomen en proces-verbaal worden opgemaakt.
Maatregelen en inzet van de horeca

Een horecabedrijf dient in ieder geval per 250 bezoekers één portier in dienst te hebben die in het
bezit is/zijn van een diploma ingevolge de Wet op de Beveiligingsbedrijven en particuliere recherchebureaus. De portier is verantwoordelijk voor het toezicht in de inrichting zowel als de directe omgeving
daarvan. Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig dat een horecabedrijf door de burgemeester, na overleg met de politie en op basis van een risico-analyse, verplicht wordt een portier aan te stellen.

De portier dan wel horecaondernemer beschikt over een mobiele telefoon (geprogrammeerde GSM),
zodat bij calamiteiten direct de politie kan worden gewaarschuwd.

De horecaondernemer blijft zorg dragen voor het opstellen van regels, hierna te noemen ’huisregels’,
die worden bekendgemaakt door ze op duidelijk zichtbare plaats(en) in de inrichting op te hangen.

De horecaondernemer draagt, met betrekking tot de naleving van de huisregels, zorg voor daadwerkelijk en als zodanig herkenbaar toezicht.

Het personeel in de inrichting is/wordt opgeleid in het omgaan met ‘lastige klanten’.

Personen met een toegangsontzegging worden consequent uit de inrichting geweerd.
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3. TOELATINGSBELEID
Het toelatingsbeleid van de individuele horecaondernemer dient helder en maar voor één uitleg vatbaar te
zijn. Het moet bij het publiek bekend zijn en mag niet discriminerend zijn. Het beleid is tevens gericht op
het handhaven van de kwaliteit van het verblijf in de inrichting en op het voorkomen van geweld en het
weren van wapens en drugs, in welke vorm dan ook, uit de inrichting.
Maatregelen en inzet van de gemeente

Het bevoegde bestuursorgaan zal, binnen de kaders en de mogelijkheden die de wetgeving biedt, exploitatie beperkende maatregelen nemen bij geconstateerde gevallen van discriminatie door de betrokken horecaondernemer of diens medewerkers.
Maatregelen en inzet van de politie

De politie zal bij een melding over wapenbezit direct naar het desbetreffende horecabedrijf gaan en
pogen de persoon die in het bezit is van een wapen, te ontwapenen en aan te houden. Te allen tijde
wordt het wapen in beslag genomen en wordt tegen de verdachte proces-verbaal opgemaakt.

De politie zal de betrokken ondernemer zo snel mogelijk informeren over de resultaten van het onderzoek.

De politie zal de burgemeester van de betrokken gemeente informeren over elk opgemaakt procesverbaal aangaande discriminatie door de horeca, inclusief de afloop van de vervolging door het Openbaar Ministerie.
Maatregelen en inzet van de horeca

Bezoekers die in het bezit (blijken te) zijn van een wapen, worden uit de inrichting geweerd.

Bij het aantreffen van wapens wordt in alle gevallen direct de politie gewaarschuwd.

Naast het algemeen verbod van discriminatie zullen de horecaondernemer en diens medewerkers
met name niet discrimineren bij:

het stellen van eisen aan bezoekers van de horecagelegenheid;

het toelaten van bezoekers;

de bediening van gasten;

het eisen van financiële waarborgen;

de ondernemers en diens medewerkers voldoen op geen enkele wijze aan discriminerende eisen, wensen
en opdrachten van bezoekers en opdrachtgevers;

indien klanten zich niet conform de ‘huisregels’ gedragen, kan de individuele horecaondernemer overgaan tot formele ontzegging van de toegang voor een periode van in de regel een halfjaar.

Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van:

de toepassing van verbaal of fysiek geweld naar bezoekers of personeel;

het lastig vallen van personeel of bezoekers (bijvoorbeeld seksuele intimidatie);

uitingen van discriminatie;

vernielingen;

wapenbezit;

handel in en/of gebruik van drugs.

De individuele horecaondernemer stelt uitsluitend functionele eisen aan de bezoekers om:

de goede naam van het bedrijf te behouden;

orde en rust in het bedrijf te garanderen;

de veiligheid van gasten en medewerkers te waarborgen.
Naast bovengenoemde functionele eisen stelt de ondernemer bij toelating van een bezoeker uitsluitend nog functionele eisen zoals:

eisen aan de kleding;

eisen aan de hygiëne/gezondheid;

eisen aan het gedrag;

eisen aan de kredietwaardigheid.

De ondernemer zal, desgewenst in overleg met de politie, de medewerkers instrueren op welke wijze
discriminatie bij het toelatingsbeleid kan worden voorkomen.

Het toelatingsbeleid dient duidelijk, helder en bij bezoekers bekend te zijn.
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4. VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK
Overmatig gebruik van alcohol tijdens de uitgaansuren levert veiligheidsrisico’s op. Met name geldt dit bij
groepen, vaak jongeren, die veel hebben gedronken. Daar gaat voor veel mensen een gevoelsmatige dreiging van uit. Daarnaast zorgen mensen die veel hebben gedronken in de regel ook voor plas-, glas- en
geluidsoverlast en vandalisme. Het beleid zal dan ook gericht zijn op een verantwoorde verstrekking van
alcoholhoudende dranken en het stimuleren, speciaal bij jongeren, van het gebruik van nietalcoholhoudende dranken. In het kader van dit preventieve beleidsuitgangspunt worden de nodige maatregelen genomen.
Maatregelen en inzet van de gemeente

Het gebruik van alcohol op of aan de openbare weg is in de Algemene Plaatselijke Verordening strafbaar gesteld.

De gemeente initieert en regisseert in het kader van haar horeca- en jeugdbeleid voorlichtingscampagnes over alcoholgebruik (misbruik) bij scholen, buurt- en clubhuizen, sportkantines en horecagelegenheden.

De gemeente heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening regels opgesteld voor de horeca en voor de
para-commerciële instellingen.

De gemeente initieert voorlichtingscampagnes tegen overmatig drankgebruik en drankgebruik door (te)
jeugdigen. Daarnaast houdt de gemeente toezicht op de verstrekking van alcoholhoudende drank aan
(te) jeugdigen, zowel bij de horeca als ook bij de detailhandel.
Maatregelen en inzet van de politie

De politie reageert zo snel mogelijk op klachten of verzoeken om assistentie van de horeca in het geval
van overmatig alcoholgebruik.

In de gevallen van daadwerkelijk geconstateerde openbare dronkenschap wordt betrokkene consequent
een transactie aangeboden c.q. wordt proces-verbaal opgemaakt.

De politie levert een bijdrage in de voorlichtingscampagnes met betrekking tot de gevaren van alcoholgebruik.
Maatregelen en inzet van de horeca

De horeca houdt zich strikt aan de STIVA (Code voor alcoholhoudende dranken). De horecaondernemer
onthoudt zich met name van verkoopbevorderende activiteiten inzake alcoholhoudende dranken, die
zijn gericht op jongeren. Er worden geen Happy-hours door de horeca georganiseerd.

De ondernemer draagt er zorg voor dat de wettelijke bepalingen ten aanzien van de verstrekking van
alcoholhoudende drank aan minderjarigen consequent worden nageleefd. Zo wordt aan personen jonger
dan 18 jaar in het geheel geen alcohol verstrekt.

De ondernemer weert consequent personen uit zijn zaak die reeds in kennelijke staat van dronkenschap
zijn. Aan in de zaak aanwezige personen, wordt geen alcoholhoudende drank meer geschonken wanneer deze in kennelijke staat van dronkenschap dreigen te geraken.

De horecaondernemer verleent zijn medewerking aan voorlichtingscampagnes tegen overmatig alcoholgebruik.
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5. DRUGS- EN WAPENVRIJE HORECA
Drugs in een horeca-inrichting en in het uitgaansgebied, al dan niet in combinatie met het gebruik van alcoholhoudende drank, zijn een gevaar voor de veiligheid en de volksgezondheid. Koninklijk Horeca Nederland
weigert dan ook het lidmaatschap aan inrichtingen waarvan het vermoeden bestaat dat zij de Opiumwet
overtreden. Ook wapens horen niet bij uitgaan! De convenantpartners spannen zich daarom gezamenlijk in
voor een drugs- en wapenvrije horeca. Deze inspanningen leiden tot het volgende beleid.
Maatregelen en inzet van de gemeente

De gemeenten op de Noord Veluwe hanteren ten aanzien van de handel in ‘softdrugs’ het zogenaamde
0-optiebeleid. Door toepassing van het exploitatievergunningstelsel wordt de vestiging van ‘coffeeshops’ voorkomen.

De constatering van de ondernemer verwijtbare drugshandel in een horeca-inrichting leidt, onverminderd de bepalingen van de Wet Damocles, bij een eerste maal binnen vijf werkdagen tot een schriftelijke waarschuwing. Bij geconstateerde herhaling leidt dit consequent tot sluiting. Wanneer de horecaondernemer zich aantoonbaar zelf schuldig maakt aan drugshandel, leidt dit tot het intrekken van diens
exploitatievergunning(en).

In het kader van integraal horeca- en jeugdbeleid initieert en regisseert de gemeente voorlichtingscampagnes inzake drugsgebruik in brede zin.
Maatregelen en inzet van de politie

De politie reageert zo snel mogelijk op klachten of verzoeken om assistentie van de horeca over geconstateerde handel of gebruik in/van drugs en wapens in de horeca-inrichting.

De politie stelt, bij signalen of tips over vermeende handel in of gebruik van drugs en wapens in een
inrichting of de omgeving daarvan, een onderzoek in en koppelt het resultaat hiervan terug aan de
melder.

De politie maakt werkafspraken met de horecaondernemers onder meer over het inleveren van aangetroffen drugs en wapens.

De politie levert een bijdrage in de voorlichtingscampagnes tegen drugshandel en gebruik en de strafrechtelijke gevolgen daarvan.
Maatregelen en inzet van de horeca

Ondernemers zijn duidelijk in hun standpunt tegen de handel in en het gebruik van drugs en wapens en
stemmen hun handelen hierop consequent af.

Het verbod op het voorhanden hebben en gebruik van drugs en het voorhanden hebben van wapens in
hun zaak, is opgenomen in de ‘huisregels’.

De ondernemer en diens medewerkers zien consequent toe op dit gebruiksverbod.

De ondernemer en diens medewerkers zijn in staat aan de hand van gedrag van bezoekers, handel in
en gebruik van drugs te herkennen en daarop adequaat te reageren. Zij zijn bereid zich de daarvoor
benodigde vaardigheden eigen te maken.

De ondernemer verleent consequent medewerking aan voorlichtingsactiviteiten tegen drugsgebruik en
wapenbezit.

Bij vermeend constateren van drugshandel overleggen de politie en de betrokken ondernemer over de
wijze van aanpak, die mede is gericht op voorkoming van risico voor de ondernemer.

De bijkomende sanctie op geconstateerde handel in drugs is consequente collectieve ontzegging van de
toegang tot horecabedrijven voor de periode van één jaar.

Bij gebleken aandeel of betrokkenheid bij drugshandel door personeelsleden van een horeca-inrichting
leidt dit in alle gevallen tot een ontslagprocedure.

De horecaondernemer neemt, waar mogelijk, maatregelen tegen drugsgebruik in diens inrichting (bijvoorbeeld door speciale verlichting in toiletruimten) en treft waar mogelijk maatregelen om te voorkomen dat mensen wapens mee naar binnen kunnen nemen.

Onder wapens worden ook alle messen en daarop lijkende scherpe voorwerpen verstaan.
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6. GLASOVERLAST
Glas dat buiten de inrichting wordt gebracht levert een extra gevaarsrisico op en kost de horeca onnodig
geld. Glas gaat gewild of ongewild stuk en kan als wapen worden gebruikt. Het zich buiten de inrichting
(met uitzondering van een terras) bevinden met een glas of open fles, zal in de Algemene Plaatselijke Verordening worden verboden. Bij evenementen met een massaal en/of buitenkarakter, kan worden voorgeschreven dat gebruik wordt gemaakt van alternatieven voor glas zoals plastic glazen.
Maatregelen en inzet van de gemeente

Bij grootschalige evenementen of festiviteiten die (ter beoordeling van de burgemeester) naar hun aard
gevoelig kunnen zijn voor verstoring van de openbare orde of de veiligheid, wordt dringend geadviseerd
gebruik te maken van plastic. Hierover is in de terrasvergunning een aparte bepaling opgenomen.
Maatregelen en inzet van de politie

De politie treedt consequent op tegen overtredingen en biedt overtreders in beginsel een transactie
aan.
Maatregelen en inzet van de horeca

Horecaondernemers zien er op toe dat gasten geen glazen of open flessen mee naar buiten nemen dan
wel deze vanaf het terras mee op straat nemen.

Klanten die zich niet aan deze regel houden worden daar in het kader van het naleven van de ‘huisregels’ door of vanwege de horecaondernemer op aangesproken.

Bakken met afvalglas worden zodanig geplaatst dat zij voor onbevoegden onbereikbaar zijn.

Tijdens de risico-evenementen zoals de Vestingdagen wordt zoveel mogelijk geserveerd in plastic.
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7. GELUIDSOVERLAST
Wonen en werken in een uitgaansgebied vraagt een zekere mate van tolerantie. Het is de taak van de gemeente om de overlast in het uitgaansgebied binnen redelijke proporties te houden. Het is dan ook een
inspanningsverplichting van alle betrokken partners een balans te vinden tussen het bedrijfsbelang van de
horecaondernemer en een goed woon- en leefklimaat.
Maatregelen en inzet van de gemeente

Vanaf het voorjaar van 2015 zal de gemeente overgaan op de Afstands Beoordelings Methodiek (ABM).
Deze systematiek, die is ontwikkeld op grond van het Activiteitenbesluit. Wet Milieubeheer, maakt het
mogelijk om efficiënt te handhaven bij geluidsoverlast welke afkomstig is van een horeca inrichting.
Maatregelen en inzet van de politie

De politie zal zich zoveel mogelijk inspannen om luidruchtige bezoekers in het uitgaansgebied te kalmeren.

De politie ziet erop toe dat tijdens het spelen van muziek in de inrichting de ramen en deuren gesloten
zijn.

De politie treedt tegen klachten consequent op.
Maatregelen en inzet van de horeca

Horecaondernemers dienen erop toe te zien dat het komende en gaande publiek zich rustig gedraagt.

De horecaondernemers nemen zodanige geluidswerende maatregelen dat het geproduceerde geluidsniveau binnen de vigerende geluidsgrenzen blijft.

Ondernemers zijn er verantwoordelijk voor dat de toegangsdeuren tijdens het spelen van muziek consequent weer worden gesloten bij komend en gaand publiek.

Bij het spelen van muziek in de inrichting dienen ramen en deuren altijd gesloten te zijn.
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8. SLUITINGSTIJDEN
Uitgangspunt van het sluitingstijdenbeleid is dat er een uniform sluitingstijdstip voor binnenkomende bezoekers wordt gehanteerd, rekening houdend met de woon-, werk- en recreatieve functie van het uitgaansgebied.
Voor de in dit convenant genoemde horecaondernemers wordt dit in de weekeinden gekoppeld aan een
zogenaamde ‘glijdend’ sluitingsuur voor vertrekkende bezoekers. De limiet voor dit glijdend sluitingsuur is
uiterlijk 03.00 uur.
Maatregelen en inzet door de gemeente

Horecaondernemingen dienen op zondag tussen 00.00 en 07.00 uur en op de overige dagen tussen
01.00 en 07.00 voor het publiek gesloten te zijn.

Horecaondernemingen met wie het horecaconvenant is afgesloten mogen op grond van hun exploitatievergunning na het algemeen sluitingsuur geen nieuwe bezoekers toelaten. Wel mogen zij het op dat
moment in de inrichting aanwezige publiek tot uiterlijk 03.00 uur in de horecaonderneming laten verblijven. Dit in tegenstelling tot horecabedrijven met wie geen horecaconvenant is afgesloten.
Deze horecaondernemingen dienen zich te houden aan de sluitingstijden zoals in de Apv staan vermeld.

Bij het niet nakomen van deze sluitingstijdenregeling zal, na een eerste waarschuwing, bij een volgende
maal de sluitingstijd worden teruggebracht tot de reguliere sluitingstijd zonder glijdende sluiting.
Maatregelen en inzet van de politie

De politie ziet in het algemeen toe op de naleving van de sluitingstijden.

De politie ziet met name erop toe dat er bij betrokken ondernemingen op zaterdag vanaf 24.00 en de
overige dagen vanaf 01.00 uur geen nieuwe bezoekers worden toegelaten en dat de absolute sluitingstijd van 03.00 uur consequent wordt nageleefd.

Bij overtreding van de sluitingstijdenregeling wordt een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt en
wordt de burgemeester schriftelijk op de hoogte gesteld.
Maatregelen en inzet van de horeca

De horeca-ondernemer zorgt voor een ordelijk verloop van de sluiting van zijn zaak en bevordert dat
bezoekers niet massaal de inrichting verlaten. Vanaf een kwartier voor sluitingstijd worden geen consumpties meer verstrekt.

Om stipt 03.00 uur dient al het publiek de zaak verlaten te hebben.
Terrassen
De sluitingstijd van terrassen is in de APV vastgesteld op 24.00 uur
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9. Gevolgen van het niet nakomen van dit convenant
De bevoegdheden van de burgemeester, politie en justitie inzake bestuurs- en strafrechtelijk optreden onverlet latende, kan het niet nakomen van dit convenant leiden tot de volgende gevolgen:
a.
een schriftelijke waarschuwing van de burgemeester met vermelding van de overtreding(en)
b.
vindt vervolgens opnieuw herhaling plaats dan kan de burgemeester over gaan tot het opleggen
van de volgende maatregelen:

beperking van de openingstijden;

exploitatiebeperkende maatregelen;

(tijdelijke) sluiting van de onderneming.
Indien de gemeente of de politie het convenant niet nakomen, kan een individuele ondernemer of een collectief van ondernemers de bewuste partij daarop aanspreken. De in gebreke blijvende partij is verplicht om
de klager binnen vier weken te berichten over de te treffen maatregelen.
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10. ONDERTEKENING VAN HET CONVENANT
Dit convenant is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen horeca, de gemeente Elburg, politie Oost
Nederland Team Noord-Veluwe.

De gemeente Elburg,
in deze vertegenwoordigd door:

……………………………………………………………………
Burgemeester de heer F.A. de Lange

Politie Oost Nederland Team Noord-Veluwe,
in deze vertegenwoordigd door:

………………………………………………………………….
Teamchef basisteam Veluwe Noord de heer J. Bijsterbosch

Ondertekend in tweevoud te Elburg
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Bijlage met namen van deelnemende horecagelegenheden:
Cafés:









Café De Baars
Café De Beroemde Vriend
Eetcafé De Tapperij
Muziek- en eetcafé Woodies
Bassie’s Eetcafé
Café Citybar
Café Wolf
Café De Flesse

Elburg
Elburg
Elburg
Elburg
Elburg
Elburg
Doornspijk
’t Harde

Discotheek:


The New Break uitgaanscentrum

‘t Harde

Restaurants Elburg:












Chinees Kantonees Indisch Restaurant Hao Hua
Restaurant ’t Boothuis
Havenkade 18 (leegstand)
Restaurant De Herberg
Restaurant Achter de Poorte
Bistro Restaurant Le Papillon
Ristorante Italiano Da Pietro
Grand Café De Vischmarkt.
Restaurant Zilverzoen
Restaurant ’t Olde Regthuys
Restaurant & Partycentrum De Haas
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