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Onderwerp
Horecaconvenant gemeente Elburg 2019-2022
Te nemen besluit
1.
2.

Het horecaconvenant 2019 - 2022 voor de gemeente Elburg vast te stellen
Het convenant ter ondertekening voor te leggen aan de politie Noord-Veluwe en aan de
horecaondernemers in de gemeente Elburg

3.

Het college en de raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde college- en
raadsbrief.

Inleiding
Elke 4 jaar wordt er tussen politie, horecaondernemers en gemeente een horecaconvenant afgesloten.
Het huidige convenant loopt van 2015 tot 2019 en is weer aan vervanging toe. In overleg met de
betrokken partijen is het huidige convenant op een aantal punten geactualiseerd, juridisch en tekstueel
wat aangepast en ingekort. Dit nieuwe horecaconvenant voor de jaren 2019 tot en met 2022 wordt aan
u voorgelegd ter vaststelling.
Beoogd effect
Doel van het convenant is de kwaliteit van het uitgaan in het algemeen te bevorderen, overlast in het
uitgaansgebied te verminderen en de veiligheid in brede zin te bevorderen.

Argumenten
1.1 De looptijd van het huidige convenant is verstreken.
Het huidige horeca-convenant heeft een looptijd van 4 jaar en loopt tot 1 januari 2019. Reden om het
convenant te actualiseren en te verlengen voor opnieuw 4 jaren. In het gezamenlijke horeca-overleg
tussen horecavertegenwoordigers, politie en gemeente, dat twee maal per jaar plaats vindt, is het
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huidige convenant besproken en waar nodig aangepast en geactualiseerd Alle deelnemende partijen
kunnen zich hierin vinden.
1 2 Het voorhggende horecaconvenant sluit aan bi] het door de driehoek vastgestelde regionaal
bestuursconvenant horeca Noord Veluwe
De driehoek Veluwe Noord heeft eind januari 2019 het regionale bestuursconvenant horeca Veluwe
Noord vastgesteld. Het lokale horecaconvenant voor de gemeente Elburg is mede gebaseerd op het
regionale bestuursconvenant horeca en sluit aan bij de daarin opgenomen afspraken
1.3 Het horecaconvenant bevat afspraken tussen gemeente, politie en horecaondernemers die een
gezond uitgaansklimaat en de openbare orde en veiligheid m het uitgaansgebied bevorderen
Het horecaconvenant bevat onder meer afspraken tussen horeca, gemeente en politie over
•
Toezicht in het uitgaansgebied
•
•
•
•

Verantwoord alcoholgebruik
Drugs- en wapenvrije horeca
Glas- en geluidsoverlast
Sluitingstijden

Het convenant wordt op vrijwillige basis aangegaan met de horeca. Horecaondernemers die het
convenant ondertekenen mogen op grond van de aan hun verleende exploitatievergunning na
sluitingstijd het aanwezige publiek tot uiterlijk 03 00 uur in de horeca aanwezig laten zijn

Kanttekeningen
1 1 Het horeca-convenant wordt op vrijwillige basis aangegaan met de horecaondernemers
Het horeca-convenant wordt op vrijwillige basis aangegaan met de horecaondernemers Dit betekent
dat horecaondernemers het convenant ook met kunnen ondertekenen Hiervan is tot nu toe nog geen
sprake geweest.
Financiën
Niet van toepassing
Communicatie
Er wordt een gezamenlijk onderteken-moment georganiseerd. Hieraan zal, in overleg met de
communicatieadviseur, de nodige aandacht worden besteed
Vervolg
Na vaststelling van het nieuwe convenant wordt deze ter ondertekening aan alle deelnemende partijen
voorgelegd. In het horeca-overleg, dat twee maal per jaar plaats vindt, zal het horecaconvenant
regelmatig onderwerp van gesprek zijn en wordt het convenant regelmatig geevalueerd
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