gemeente
Schiedam

Burgemeester van Schiedam,

Overwegende
dat er onder horeca-ondernemers de behoefte bestaat om tijdens Oudejaarsavond, in de nacht
van 31 december 2019 op 1januari 2020, langer dan gebruikelijk open te zijn;

dat het op grond van artikel 2:29, eerste lid en tweede lid van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Schiedam 2013 (hierna: APV) verboden is op zondag tot en met
donderdag een horecabedrijf in Schiedam geopend te hebben of daarin bezoekers toe te laten
op andere tijdstippen dan van 07.00 uur tot 01.00 uur;
dat het op grond van artikel 2:29, eerste lid en tweede lid van de APV voor restaurants en
paracommerciële instellingen verboden is om op zondag tot en met maandag geopend te zijn of
bezoekers toe te laten op andere tijdstippen dan van 07.00 uur tot 01.00 uur;
dat op grond van artikel 2:30 van de APV de burgemeester in geval van bijzondere
omstandigheden voor één of meer horecabedrijven tijdelijk andere sluitingstijden kan
vaststellen;
dat Oudejaarsavond een bijzondere omstandigheid is als bedoeld in artikel

2:30

van de APV;

dat de politie eenheid Rotterdam, district Rijnmond-Noord heeft aangegeven dat verruiming
van de sluitingstijden voor horecabedrijven met openings- en sluitingstijden als bedoeld in
artikel 2:29, eerste en twee lid van de APV, tot 04.00 uur de openbare orde en veiligheid niet in
gevaar brengt;
dat vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid niet wenselijk is dat de verruimde
openingstijden ook gelden voor paracommerciële instellingen.
gelet op
het ontvangen advies, de positieve ervaringen in voorgaande jaren alsmede op artikel
de APV:
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2:30

van

BESLUIT
1.

2.

3.
4.

de sluitingstijden voor horecabedrijven met openings- en sluitingstijden als bedoeld in
artikel 2:29, eerste en tweede lid van de APV, op Oudejaarsavond, in de nacht van 31
december 2019 op 1januari 2020 vast te stellen op 04.00 uur;
horecabedrijven uiterlijk op i8 december 2019 via het e-mailadres horecaschiedam.n1
hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken van deze ontheffingsmogelijkheid;
geen aficoeluur in te stellen;
paracommerciële instellingen uit te sluiten van de verruiming van de sluitingstijden.

Vastgesteld door de burgemeester van Schiedam op 26 november 2019
Hoogachtend,
de burgemeester van Schiedam,

C.H.J. Lamers

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande na de dag van bekendmaking van dit
besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste
bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Schiedam,
postbus 1501, 3100 EA te Schiedam.
Dit besluit treedt direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er bezwaar ingediend.
Indien een belanghebbende van mening is dat, zolang nog niet op het bezwaar is beslist, het
besluit buiten werking moet worden gesteld (geschorst) kan hij of zij een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
sector Bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL te Rotterdam.
Een voorlopige voorziening kan alleen gevraagd worden als er ook bezwaar is gemaakt en er
sprake is van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn
kosten verbonden (griffierechten).
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