DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE VOORST;
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overwegende:
dat het gewenst is beleidsregels vast te stellen over de bevoegdheid van de burgemeester om in
geval van bijzondere omstandigheden te bevelen dat bij horecabedrijven behorende terrassen
tijdelijk gesloten worden;
gelet op artikel 2.3.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening 2006 (Apv);

B E S L U I T:

vast te stellen de Beleidsregels horecaterrassen tijdens evenementen.
1.

Begripsomschrijving
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. evenementen: evenementen met een omvang zoals bij het jaarlijks in Twello plaatsvindende Klompenfeest en Koningsdag het geval is;
b. bijzondere omstandigheden: de in a van dit artikel bij naam genoemde evenementen alsmede andere door de burgemeester aan te wijzen evenementen;
c. evenemententerrein: de op de bijgaande en van deze beleidsregels deel uitmakende situatietekeningen aangegeven gebieden waar, op grond van een door de burgemeester
te verlenen evenementenvergunning ex artikel 2.2.2 van de Apv, een als bijzondere omstandigheid aangeduid evenement plaatsvindt;
d. horecaterras: een terras dat onderdeel uitmaakt van een openbare inrichting, waaronder
verstaan dient te worden: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, logies wordt verstrekt, dranken
worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of
verstrekt;
e. tijdelijke sluiting: sluiting van een horecaterras gedurende het tijdsbestek waarbinnen
een evenement op grond van artikel 2.2.2 van de Apv verleende evenementenvergunning plaatsvindt;
f.
aan te leveren gegevens:

Door de organisatie van evenementen: de begroting van het nog plaats te vinden
evenement en de begrotingen van de daaraan voorafgaande drie jaar; de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar; indien van toepassing, de op schrift gestelde
overeenstemming met uitbaters van horecaondernemingen en bij uitblijven van deze overeenstemming, een aanbod aan en tegenbod van uitbaters van horecaterrassen;

Door de uitbaters van horecaterrassen: de begroting van het lopende jaar en de
daaraan voorafgaande drie jaar; jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar, de op
schrift gestelde overeenstemming met de organisatie van een evenement dan wel
de mededeling van de organisatie, dat ingestemd wordt met de aanwezigheid van
een horecaterras tijdens een evenement, aanbod aan en tegenbod van de organisatie van een evenement.

2.

Beleidsdoel
Het beleidsdoel van deze beleidsregels is het bevorderen van een ordelijk verloop van evenementen.

3.

Horecaterrassen tijdens evenementen
1. De burgemeester beveelt en gaat over tot tijdelijke sluiting van horecaterrassen die gelegen zijn binnen het evenemententerrein, tenzij de uitbaters van die horecaterrassen
overeenstemming hebben bereikt met de organisatie van het desbetreffende evenement
over de voorwaarden waaronder de horecaterrassen tijdens het evenement geopend
kunnen zijn.
2. Sluiting van horecaterrassen blijft achterwege als de burgemeester, naar aanleiding van
de beoordeling van door zowel de desbetreffende uitbater van een horecaterras als de
organisatie van een evenement aan te leveren gegevens, van oordeel is dat de voorwaarden waaronder de organisatie van een evenement met uitbaters van horecaterrassen wenst samen te werken onredelijk zijn.
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4.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op de dag nadat deze bekend zijn gemaakt.

Vastgesteld door de burgemeester op 25 juni 2015.
Gepubliceerd op 8 juli 2015
Inwerkingtreding 9 juli 2015

Bijlagen
 Situatietekening (2015-29488) van het gebied waar, op grond van een door de burgemeester
te verlenen evenementenvergunning ex artikel 2.2.2 van de Apv, het als bijzondere omstandigheid aangewezen Klompenfeest in Twello plaatsvindt.
 Situatietekening (2015-29490) van het gebied waar, op grond van een door de burgemeester
te verlenen evenementenvergunning ex artikel 2.2.2 van de Apv, het als bijzondere omstandigheid aangewezen Koningsfeest in Twello plaatsvindt.
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