
 

Verslag van het overleg inzake Horecabeleid Meierijstad,                   

specifiek m.b.t. de sluitingstijden van paracommerciële instellingen 

Datum: 9 april 2019 

Deelnemers: Gemeente Meierijstad/afd. Economie, Gemeentelijk Adviesbureau, Koninklijke 

Horecavereniging/afd. Meierijstad en Sportraad Meierijstad. 

Doel van het overleg: onderzoeken  in hoeverre belanghebbende partijen consensus kunnen 

bereiken over ‘opening- en sluitingstijden paracommercie’ binnen het nieuw vast te stellen 

Horecabeleid Meierijstad. 

Tijdpad: op 9 mei stelt college van B&W het beleid vast, 20 juni Commissievergadering en    

27 juni een besluit van de Gemeenteraad. 

Vertrekpunt KHN: een eerlijk speelveld! 

Veel horeca uitbaters hebben ervaringen dat in sportkantines, m.n. in het weekeind, 

dusdanige activiteiten (aard en omvang) plaats vinden, die de doelstellingen  van het 

clubhuis c.q. kantine ver overstijgen. Grote feesten en partijen, waaraan ook een groot deel 

niet-leden deelnemen, worden regelmatig gehouden in sportkantines. Kan iedereen ook 

vaststellen via facebook pagina’s, etc. KHN beschouwen deze activiteiten als concurrerend 

voor de reguliere horecazaak. Het komt voor dat op zondagavond het café om 08.00 uur 

sluit en de sportkantine om 24.00 uur nog open is. Er wordt niet gecontroleerd c.q. 

gehandhaafd door politie of BOA. Dit is de belangrijkste reden dat KHN-leden vragen om 

strikte sluitingstijden van sportkantines.                   

Voorstel KHN: maandag t/m vrijdag sluiten om 24.00 uur en op zaterdag en zondag om 

19.00 uur. 

Standpunt SRM: primaire functie van de sportkantine is clubhuis, waarin veel meer gebeurt 

dan het schenken van dranken (zie ons Advies d.d. sept. 2018). Aanvullend verwijst Dick 

Mandemaker naar enkele feiten inzake de subsidiering van gehuurde gemeentelijke 

accommodaties (kantine valt er buiten). Een aantal verenigingen heeft eigen accommodatie, 

ontvangt geen subsidie, en hebben kantine inkomsten nodig om de exploitatie van de 

sportkantine sluitend te krijgen. SRM wijst oneigenlijk gebruik van de sportkantine (in dit 

kader zijn in de APV de 3 dagen per jaar afgesproken voor activiteiten voor niet-leden) en 

excessief alcohol consumptie af. Juist omwille van het optimaal functioneren als vereniging 

en de steeds meer flexibele schema’s van door sportbonden geaccordeerde wedstrijden en 

toernooien is het stellen van een strikte eindtijd onwerkbaar. 

Voorstel SRM:  op maandag t/m zondag een sluitingstijd van 24.00 uur 



Een compromis wordt gevonden door de sluitingstijd op zaterdag en zondag op 19.00 uur te 

stellen, waarbij de sportvereniging een permanente ontheffing verkrijgt, onder voorwaarde 

dat zij zich conformeert aan de afspraken van een op te stellen “Convenant KHN-Sport”. 

Wanneer de vereniging zich onttrekt aan de afgesproken, dan zal bij een eerste terechte 

klacht, een eerste waarschuwing van toepassing zijn (KHN en SRM maken afspraken over 

beoordelende commissie. Bij een herhaalde klacht wordt de gemeentelijke afd. Handhaving 

betrokken. Hierna wordt bij volgende klachten de ontheffing ingetrokken door de 

Gemeente. 

Gemeente en hun adviseurs onderzoeken de juridische haalbaarheid van het toepassen van 

deze werkwijze (ontheffing van sluitingstijd in gemeentelijke APV, gekoppeld aan een 

convenant tussen derden partijen) 

 

Zodra de Gemeente deze werkwijze akkoord geeft, zal de Sportraad Meierijstad met de 

sportverenigingen informeren en adviseren. Per slot van rekening zijn verenigingen zelf 

verantwoordelijk voor het functioneren van hun clubhuis annex sportkantine, met 

inachtneming van de wetgeving en (lokale) gemeentelijke voorschriften. Ook zal het concept 

van de hierboven genoemde Convenant worden voorgelegd. 
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