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Amendement art. 34 RvO 

Voorstel nr. 6 Raadsvoorstel vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Goirle 2021  
 

Onderwerp: Artikel 2:34b Regulering para commerciële rechtspersonen 
 

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 2 februari 2021 

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
De Algemene Plaatselijke Verordening als volgt aan te passen: 

 
Artikel 2:34b. Regulering para commerciële rechtspersonen 
1. Een para commercieel rechtspersoon die zich voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten van sportieve aard kan alcoholhoudende drank 

uitsluitend verstrekken op: 
a. maandag tot en met vrijdag vanaf 17:00 uur tot 01:00 uur; 
b. zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur tot 20:00 uur. 

2. Als een para commercieel rechtspersoon, als bedoeld in het eerste lid, wedstrijd- of verenigingsactiviteiten organiseert, die eindigen tijdens het 

laatste uur voor het aflopen of na afloop van de genoemde schenktijden, is het toegestaan, in aanvulling op die schenktijden, alcoholhoudende 

drank te verstrekken tot 1 uur na beëindiging van die activiteit. 
3. Een para commercieel rechtspersoon dat zich richt op jongerenwerk kan alcoholhoudende drank verstrekken gedurende de openingstijden die 

volgen uit artikel 2.29 van deze verordening. 
4. Overige para commerciële rechtspersonen kunnen alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op: 

a. Maandag tot en met vrijdag vanaf 12:00 uur tot 01:00 uur; 

b. Zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur tot 22:00 uur. 
5. Een para commercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die 

gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. 
 

Toelichting 
Het amendement komt voort naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen waarin wordt aangegeven dat de noodzaak tot het 

wijzigen van dit artikel op dit moment niet aanwezig is. 
 
Wij zijn van mening dat het verruimen van de schenktijden niet strookt met de opvatting dat sportverenigingen in een gezond klimaat moeten 
functioneren. Het drinken van veel alcohol (bijvoorbeeld door het verlengen van de schenktijden) staat haaks op dat beleid. 
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Ook mist Goirle een factsheet para commercie waarin duidelijk wordt aangegeven wat wel, niet of onder voorwaarde door para commerciële 
rechtspersonen mag worden georganiseerd. Daarom moeten er eerst een gesprekken plaatsvinden tussen (sport)verenigingen, HARG en de gemeente 
voordat dit artikel kan worden aangepast. 
 
Met dit amendement passen we de tekst dus terug aan naar de huidige verordening uit 2016. 
 

Ondertekening 
 
 
 

Mark Verhoeven 
Lijst Riel Goirle 

   

    
 

 


