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Officiële uitgave van Best.

Algemene plaatselijke verordening 2010 APV

Raadsbesluit
Raadsbesluit vaststellen verordening Paracommercie
De raad van de gemeente Best;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 4, eerste tot en met derde lid van de Dranken Horecawet;
besluit
vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2010 APV:

ARTIKEL I
Artikel 2.30 komt te luiden:
Het is de houder van een horecabedrijf verboden de inrichting voor bezoekers geopend te hebben
1.
en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:
op maandagnacht t/m woensdagnacht tussen 01.00 uur en 06.00 uur;
op zondagnacht en donderdagnacht tussen 02.00 uur en 06.00 uur;
op vrijdagnacht en zaterdagnacht en op feestdagen tussen 03.00 uur en 06.00 uur.
2.
3.

Het gestelde onder het eerste lid is niet van toepassing op een buurthuis, een
welzijnsaccommodatie of de kantine van een sportinrichting.
Het is de houder van een sportinrichting verboden de kantine voor bezoekers geopend te hebben
en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:
maandag tot en met zondag van 24:00 tot 06.00 uur;
-

4.

Het is de houder van een welzijnsaccommodaties of buurthuis, verboden deze voor bezoekers
geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:
op maandagnacht tot en met donderdagnacht tussen 24.00 uur en 06.00 uur;
op vrijdagnacht, zaterdagnacht en op feestdagen tussen 02.00 uur en 06.00 uur;
op zondagnacht tussen 01.00 uur en 06.00 uur.
-

5.
6.

De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.
Het in het eerste, tweede en derde lid bepaalde geldt niet, voor zover afwijkende voorschriften
van toepassing zijn voor een inrichting gesteld bij of krachten de Wet milieubeheer of een
vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub e van de Wabo.

ARTIKEL II
Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene plaatselijke verordening 2010 wordt een afdeling
ingevoegd, luidend:

AFDELING 8A BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE
DRANK- EN HORECAWET

Artikel 2:36a Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer
dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat.
paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve,
sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de
exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf (de activiteit in ieder geval bestaande uit het
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bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter
plaatse).
activiteit: werkzaamheid, bedrijvigheid.

Artikel 2:36b Schenktijden paracommerciële rechtspersonen
1.Een paracommercieel rechtspersoon die zich richt op het organiseren van activiteiten van sportieve
aard, kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken tijdens de volgende schenktijden:
a. Jeu de boules-/ petanque en tennisverenigingen
Maandag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 24.00 uur, gedurende de activiteiten die passen
binnen de doelstelling van de stichting of vereniging.
Zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur, gedurende de activiteiten die passen binnen de
doelstelling van de stichting of vereniging.
b. Overige sportverenigingen
Maandag tot en met vrijdag 17.00 tot 24.00 uur, gedurende de activiteiten die passen binnen de
doelstelling van de stichting of vereniging.
Zaterdag en zondag van 12.00 tot 24.00 uur, gedurende de activiteiten die passen binnen de
doelstelling van de stichting of vereniging.
Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen, onverminderd het bepaalde in artikel
2.
2.30 (sluitingstijd), alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf één uur voor de
aanvang en tot uiterlijk één uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband
met de statutaire doelen van de rechtspersoon. Zij verstrekken in geen geval alcoholhoudende
drank van maandag tot en met vrijdag voor 14.00 uur; en op zaterdag en zondag voor 12.00
uur.
Het is paracommerciële rechtspersonen, als bedoeld in het eerste lid, voor ten hoogste vijf
3.
dagen per jaar (maximaal twee aaneengesloten dagen) toegestaan alcoholhoudende drank
te verstrekken tijdens activiteiten of bijeenkomsten voor leden of personen die rechtstreeks
bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn die de in het eerste
lid gestelde schenktijden te overschrijden, onverminderd het bepaalde in artikel 2.30
(sluitingstijd).
Een paracommercieel rechtspersoon doet uiterlijk vier weken voor een bijeenkomst als
4.
bedoeld in het derde lid melding hiervan aan de burgemeester.

Artikel 2:36c bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen
Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van
persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de
activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Artikel 2:36d aanvullende vragen aan paracommerciële rechtspersonen
1.

2.

Een paracommerciële rechtspersoon geeft bij de aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning
tot uitoefening van het horecabedrijf nadere informatie over de doelstelling van de
paracommerciële rechtspersoon en de doelgroep waarop de rechtspersoon zich richt.
Hiertoe verstrekt de paracommerciële rechtspersoon een afschrift van de statuten.

Artikel III
Deze wijziging in de verordening treedt in werking op 1 januari 2014.
Aldus besloten door de raad van Best
in zijn vergadering van 16 december 2013.
de griffier de voorzitter
M.J.H.J. Baijens drs. A.G.T. van Aert
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