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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de Factsheet Paracommercie Goirle 2021, die is opgesteld naar aanleiding van de motie van de LRG 
met als onderwerp: Factsheet paracommercie d.d. 2 februari 2021 (motie 6, 2 februari 2021). 
 
Inleiding 
Tijdens de behandeling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Goirle 2021 heeft 
LRG op 2 februari 2021 een motie ingediend (motie nr. 6) waarin het college wordt gevraagd om 
samen met vertegenwoordigers van de paracommerciële rechtspersonen in Goirle een factsheet 
paracommercie op te stellen, deze eind 2021 aan de gemeenteraad toe te zenden en te bekijken of 
op basis van de factsheet de APV in 2022 op het onderdeel paracommercie moet worden aangepast.   
 
Informatie 
In de bijlage treft u de Factsheet Paracommercie Goirle 2021 aan. Deze factsheet geeft kort en 
bondig aan welke regelgeving van toepassing is op een paracommercieel rechtspersoon die een 
horeca-inrichting exploiteert. Inhoudelijk gaat de factsheet in een aantal stappen door de regelgeving 
heen en legt daarbij uit wat dit betekent. Hierbij wordt gestart bij de landelijke wet- en regelgeving, 
namelijk de Alcoholwet die per 1 juli 2021 de Drank- en horecawet heeft vervangen. Daarna wordt 
een doorstap gemaakt naar de APV waarbij een toelichting wordt gegeven op de algemene regels 
waar een horeca-inrichting (zowel regulier als paracommercieel) zich aan moeten houden om daarna 
de specifieke spelregels voor de paracommercie te bespreken. Tot slot zijn de 
ontheffingsmogelijkheden genoemd die ook voor beide vormen van horeca gelden.  
 
Deze factsheet is gedeeld met de Horeca Afdeling Riel Goirle (HARG) als vertegenwoordiger van de 
reguliere horeca evenals met de vertegenwoordigers van de paracommerciële rechtspersonen. 
Hierbij is de verenigingsondersteuner van de gemeente ingezet als contactpersoon omdat de 
paracommerciële sportverenigingen, jongerenwerk en ontmoetingscentra in Goirle niet 
georganiseerd zijn. Hen is gevraagd om (1) kennis te nemen van de factsheet en daarbij (2) aan te 
geven of dit werkbaar is bij de uitvoering van hun horeca-inrichting.  
 
Uit deze rondgang is naar voren gekomen dat er geen vragen of opmerkingen en dat de regels in de 
APV voor zowel de para-commercie als vanuit de reguliere horeca werkzaam zijn.  
 
Wij concluderen daarmee dat het huidige artikel 2:34a van de APV niet hoeft te worden gewijzigd. 
Dat betekent dat het huidige artikel blijft bestaan. De schenktijden voor de paracommerciële 
rechtspersonen die worden genoemd in het huidige artikel zijn overigens hetzelfde als de 
schenktijden die werden genoemd in de APV uit 2016. 
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