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Onderwerp: Sluitingstijden horeca

Geachte heer Tolu,

U heeft op 9 juli 2018 de volgende vragen ex artikel 35 Reglement van Orde met betrekking
tot sluitingstijden van de horeca aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. U
wil weten of het college bereid is:
1. om het gesprek aan te gaan met ondernemers die zich vrijwillig aanmelden voor ruimere

openingstijden in de nachtelijke uren?
2. om een verruiming van openingstijden toe te staan die voldoet aan de wensen van onze

ondernemers en inwoners?
3. om toestemming te verlenen om op zijn minst te experimenteren met ruimere

openingstijden?
4. om de jongerenraad en omwonenden bij dit proces te betrekken, indien een dergelijke

wens geuit wordt door de jongerenraad en de omwonenden?
5. om alle mogelijke middelen voor handhaving aan te passen aan eventueel ruimere

openingstijden in de nachtelijke uren van ondernemers?
Wil het college aangeven:
6. indien de antwoorden op de vragen 1 Vm 5 JA zijn, binnen welk tijdsbestek en op welke

manier het college vorm gaat geven aan de maatregelen die bij deze verandering nodig
zt¡n?

7. indien de antwoorden op de vragen I Vm 5 NEE zijn, wat hier de redenen voor zijn en op
welke manier het college dan gaat voldoen aan de behoefte van een deel van onze
inwoners om tijdens de nachtelijke uren meer mogelijkheden voor tijdverdrijf in onze
gemeente te hebben?

Het antwoord op bovengestelde vragen 1 Vm S luidt: nee

ln de raad van 27 september 2018 wordt een raadsvoorstel geagendeerd, waarin een
wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk (hierna: APV) wordt
voorgesteld. Hierin wordt ook een aanpassing van het artikelvan de sluitingstijd en dan met
name voor de terrassen opgenomen.
De sluitingstijden zijn destijds in overleg met alle partijen, o.a. horecaondernemers en
omwonenden tot stand gekomen. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de
belangen van alle partijen. Er is naar een balans met de omgeving gezocht.
Het is ons niet bekend dat de door u geschetste behoefte onder de jeugd en de horeca-
ondernemers bestaat. Het uitgaansleven voor de Moerdijkse jeugd ligt volgens ons veelal niet
in de gemeente Moerdijk. Wij zien nu geen aanleiding om de sluitingstijden verder aan te
passen.
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ln het verleden was er een discotheek en later een nachtcafé aan de Kerkstraat 6 in Zeven-
bergen, die ruimere openingstijden had. Deze ondernemer heeft er van alles aan gedaan om
het de jeugd van Moerdijk naar de zin te maken. Kennelijk is dit toch niet gelukt en heeft hij
zijn deuren gesloten.

De burgemeester is, als voorzitter van het horecaoverleg, bereid bij het eerstvolgende
formele horecaoverleg op 29 november 2018 met Koninklijke Horeca Nederland Regio
Midden West-Brabant dit onderwerp te bespreken.

Eenmaal in de zes weken is er ook een informeel horecaoverleg. Dit overleg bestaat uit
toezichthouder(s) Drank - en Horecawet en de horecaondernemers in de gemeente Moerdijk.
Het lijkt ons een goed idee om de jongerenraad Moerdijk een keer aan te laten sluiten bij dit
informele horecaoverleg.

Met vriendelijke groet,

Bu wethouders van Moerdijk,
de gem de burgemeester,

/r

.4.M. van Bavel Klijs


