
Bijlage 9 Uitvoeringsparagraaf 

 
Op de volgende onderdelen vraagt dit horecabeleid om verschillende uitvoeringsmaatregelen: 

• Eventuele aanpassing huidige APV op onderdelen. Door de formulering in de huidige verordening is er bijvoorbeeld nog een terrasseizoen, wijkt de 
sluitingstijd van terrassen af met de rest van een openbare inrichting en is het niet mogelijk om voorschriften te stellen aan terrassen die vallen 
onder de vrijstelling van de horeca-exploitatievergunning. Tevens is het op basis van de huidige bepalingen niet mogelijk een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) te vragen. 

• Eventuele aanpassing huidige APV omdat er ten aanzien van collectieve en incidentele festiviteiten geen maximumstelsel is opgenomen. Door de 
huidige formulering moet het bevoegde bestuursorgaan jaarlijks het maximumstelsel van zowel collectieve als incidentele festiviteiten vaststellen 
met een besluit.  

• Het actualiseren van het aanwijzingsbesluit van de APV (o.a. gebieden lachgas). 

• Het actualiseren van de Verordening paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede. 

• Het actualiseren van het handhavingsplan van de gemeente Wijk bij Duurstede. 

• Het actualiseren van de Bibob beleidsregels van de gemeente Wijk bij Duurstede. 

• Het actualiseren van de Beleidsnota geluid bij evenementen en festiviteiten. 

• Het opnemen van een verbod in een verordening (APV of afzonderlijke verordening) om alcoholhoudende dranken te verstrekken tegen een prijs 
die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in een horecalokaliteit of op het betreffende terras normaal wordt 
gevraagd (artikel 25d Alcoholwet). 

• Het opnemen van een vrijstellingsregeling in een verordening (APV of afzonderlijke verordening) ten behoeve van proeverijen in slijtlokaliteiten 
buiten de dagen en tijden dat de slijtlokaliteiten regulier geopend zijn. In het Alcoholbesluit is een maximumstelsel opgenomen van het aantal 
proeverijen wat mogelijk is (artikel 25e Alcoholwet).  

• Het optimaliseren van de informatievoorziening voor de horeca op de website van de gemeente over de wet- en regelgeving en uitleg over de 
verschillende procedures voor een ontheffing, vergunning of vrijstelling. 

• Het ontwikkelen van nieuwe (online) aanvraagformulieren voor een ontheffing, vergunning of vrijstelling op grond van de APV, Alcoholwet en/of 
andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  

• Bij het ontwikkelen van de (online) aanvraagformulieren gelijktijdig onderzoeken of alle bijlagen, zoals deze tot zover worden gevraagd, op de 
huidige wijze moet worden ingediend. 

• Het ontwikkelen van checklists die natuurlijke en (paracommerciële) rechtspersonen kunnen gebruiken ter ondersteuning bij een aanvraag voor een 
ontheffing, vergunning of vrijstelling.  


