Technische vraag D66 inzake Algemene plaatselijke
verordening
t.b.v. Oordeelsvormende raadsvergadering op 12 december
Agendapunt: Vaststellen verordening tot wijziging van de apv.
In de APV is gekozen om bovenop de 4 dagen die paracommerciële rechtspersonen
mogen gebruiken voor activiteiten, om dit uit te breiden met de mogelijkheden tijdens de
carnavalsdagen. We nemen even aan dat dit 4 dagen is.
Wat is de reden om het te specificeren naar carnaval en niet het aantal uit te breiden en
het aan het oordeel van de paracommerciële rechtspersonen over te laten wanneer zij dit
willen gaan doen? Hiermee krijgen zij de vrijheid om het naar eigen inzicht in te vullen,
mogelijk op dagen wanneer er andere activiteiten in de buurt zijn, zoals bijvoorbeeld een
kermis.
Antwoord:
Paracommerciële activiteiten is 1 van de thema's opgenomen in de Horecanota gemeente
Veldhoven.
In het proces rondom de tot standkoming van de horecanota heeft rondom dit thema
samenspraak plaatsgevonden met KHN Veldhoven en met diverse paracommerciële
instellingen.
Daarbij is naar voren gekomen dat een aantal instellingen het wenselijk vindt om
commerciële activiteiten te houden, waarbij alcoholhoudende drank geschonken mag
worden.
Verder is gebleken dat ook tijdens carnaval en carnavalsgelieerde activiteiten deze
behoefte bestaat bij paracommerciële instellingen (denk daarbij ook aan de dorps- en
wijkhuizen, zijn ook paracommerciële instellingen).
Uit praktijk blijkt ook dat commerciële horeca minder behoefte heeft om
carnavalsgelieerde activiteiten te faciliteren.
Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt onder het thema paracommerciële activiteiten bij
het opstellen van de horecanota en voorgelegd aan KHN-Veldhoven en diverse
paracommerciële instellingen.
Zowel KHN-Veldhoven en de benaderde paracommerciële instellingen kunnen zich hierin
vinden.
Vandaar dat in de horecanota van gemeente Veldhoven, naast de 4 dagen,
carnavalsdagen en carnavalsgelieerde activiteiten specifiek zijn benoemd als dagen
waarop paracommerciële instellingen alcoholhoudende drank mogen schenken.
Deze regels dienen bij verordening vastgesteld te worden. Derhalve wordt deze wijziging
nu voorgelegd via de Apv.

