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PARTICULIEREN

Horecabond: feest in dorpshuis niet
eerlijk
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat er geen particuliere feesten meer
worden georganiseerd in de gemeenschapshuizen in Kelpen-Oler en Ell en dat
de gemeente Leudal hierop gaat controleren. Het zou oneerlijke concurrentie
zijn voor de horecaondernemers.
DOOR MAIKEL SUILEN
ELL/KELPEN-OLER

KHN had gehoord dat er bruiloften en andere particuliere feesten werden
georganiseerd in het Trefcentrum in Kelpen-Oler en Ellenhof in Ell en vroeg Leudal
om hierop te controleren. Het handhavingsverzoek werd afgewezen en dus troffen de
partijen elkaar dinsdag in de rechtbank in Roermond.
De stichtingen die de gemeenschapshuizen beheren zijn volgens de
belangenvereniging zogeheten paracommerciële instellingen; ze hebben (het
faciliteren van) maatschappelijke activiteiten als hoofdbezigheid en doen een stukje
horeca erbij. Het schenken van een kop koffie op een kaartavond of biertje tijdens een
feestavond van de fanfare vindt de KHN dan ook geen probleem. Maar als er ook
particuliere feesten worden gehouden, dan komen de gemeenschapshuizen in het
vaarwater van de lokale horecaondernemers en is er sprake van oneerlijke
concurrentie, omdat stichtingen vaak tegen lagere tarieven kunnen organiseren
doordat ze mogen werken met vrijwilligers en fiscale voordelen hebben.
„Wij willen een eerlijk speelveld voor onze horecamensen waarborgen en dat de
gemeente hierop gaat controleren”, aldus Christel Nabuurs, regioadviseur van KHN in
Leudal. Volgens de gemeente Leudal is er echter geen sprake van een oneerlijk
speelveld of paracommercie. De stichtingen organiseren immers zelf geen activiteiten,
ze hebben slechts een faciliterende rol. Ze stellen de zaal ter beschikking, zorgen voor
eten en drinken en eventueel personeel. En dat de stichtingen daar een centje mee
verdienen, is volgens de raadsvrouw van Leudal geen probleem.
Ze dragen keurig BTW af en moeten zichzelf kunnen bedruipen, omdat ze geen
subsidie krijgen en moeten toch de vaste lasten en het onderhoud zien te betalen. „Het
is niet gericht op geld verdienen, maar op het instandhouden van de
gemeenschapshuizen. Het is ook niet zo dat er met grote regelmaat feesten en partijen
van persoonlijke aard worden gehouden.”
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Het neemt volgens Nabuurs niet weg dat er zo nog steeds een deel van de centen bij de
horeca wordt weggenomen. „Ondernemers lopen gewoon inkomsten mis.
Dorpshuizen kunnen ook onderhouden worden met gemeenschapsgeld, daar hoeft een
horecaondernemer niet onder te lijden.” De rechter doet over zes weken uitspraak.
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