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Schriftelijke vraag

Uw motto als het gaat om de binnenstad is: "De markt moet het doen".

Roosendaal doet mee aan de pilot Verlichte regels wínkelgebieden. Doel van dit project is minder

regels in winkelgebieden. Zo ontstaat méér ruimte voor ondernemerschap en méér ruimte voor

i nnovatieve reta ilco ncepten.

Roosendaal doet mee aan de pilot reguleren mengvormen winkel horeca. Dit is een proef met de

Drank- en Horecawet die de combinatie van detailhandel en horeca mogelijk maakt. Gedurende de

looptíjd van de proef is het mogelijk dat horecagelegenheden spullen mogen verkopen en winkeliers

eten en drinken mogen seryeren.

Wat ons betreft is't Paviljoen Roosendaal zo een ondernemer die laat zien dat de markt het moet

doen, ondanks de zeer lastige tijden op de Nieuwe Markt met de verbouwíngen voor zijn deur en de

daarbij behorende overlast.

Uw gemeente heeft deze Roosendaalse ondernemer dit jaar al drie keer bezocht in het kader van

toezicht en handhaving met betrekking tot zijn shop-in-shop. Hij is echter enkel ondernemend bezig,

al enkele jaren, waarvan u ook op de hoogte bent, met naast de horeca-activiteiten ook producten

te verkopen die hij in zijn eigen horecaonderneming ook gebruikt (shop-in-shop). .

Gelet hierop hebben w'rj de volgende vragen:

1. ls er een verzoek door uw gemeente ontvangen om handhavend op te treden t.o.v. deze

ondernemer?

2. Hoeveel ondernemers worden jaarlijks door toezicht en handhaving bezocht in het kader van

mengvormen retail en horeca?

3. Kunt u aangeven op welke wijze deze handelswijze, het optreden van toezicht en

handhavíng, in verhouding staat tot de acties in onze Roosendaalse binnenstad waarin u

ondernemerschap promoot, verlichte regels winkelgebieden en mengvormen winkel en

horeca?

4. Bent u bereidt om de ondernemer te bevestigen dat de shop-in-shop is toegestaan, zoals u al

jaren toestaat, en derhalve hem op dít punt niet meer lastíg te vallen?

Alvast dank voor uw antwoorden.

PvdA Roosendaal, Michael Yap



Geachte heer Yap,

Hierbij het antwoord op de door u gestelde vragen:

L. Nee, er is geen handhavingsverzoek daartoe ingediend.

2. Alle horeca-inrichtingen in de gemeente Roosendaal worden van tíjd tot tíjd gecontroleerd.

Dit zijn controles waarbij enerzijds toezicht wordt gehouden op de brandveiligheid in de

horeca-inrichting en anderzíjds toezicht op naleving van de bepalingen van de Drank- en

Horecawet (DHW). Seden de invoering van de pilot "reguleren van mengvormen

winkel/horeca van de gemeente Roosendaal" (hierna genoemd "de pilot"), wordt bij de

controles in het kader van de DHW, ook gecontroleerd op detailhandel in horeca-

inrichtingen. B'rj benaderíng worden jaarlijks 50 horeca-inrichtingen gecontroleerd op

naleving van de Drank - en Horecawet en 80 horeca-inrichtingen op naleving van regels met
betrekking tot de brandveiligheid.

3. De pilot "gemengde vormen" houdt in dat enkele gemengde activiteiten tijdelijk en onder

strenge voorwaarden worden toegestaan. Alleen bij die ondernemers die zich hebben

aangemeld voor de pilot zijn voormelde gemengde activiteiten toegestaan. lndien geen

toezicht en handhaving zou plaatsvinden op niet deelnemende ondernemers, dan zou

daarmee de juridische haalbaarheid en geloofwaardigheid van de pilot ernst¡g ter discussie

worden gesteld.

4. Met betrokken ondernemer is reeds persoonlijk overleg gevoerd. Daarbij is aangegeven dat

detailhandel, zonder deelname aan de pilot, niet is toegestaan. Hier is ook nimmer

toestemmíng voor verleend. Hoewel de termijn voor aanmelding voor deelname aan de

pilot reeds is verstreken, is betrokken ondernemer geadviseerd om alsnog een verzoek voor
deelname aan de pilot in te dienen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal onderzocht

worden of deelname alsnog kan plaatsvinden.

Bu r en wethouders van Roosendaal,

namens

mr M.L. Niederer,
Burgemeester Portefeuilleho uder Binnenstad


