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Datum:

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Nr
Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Burgemeester Niederer, wethouder Lok, M. Goorden, A. Arnold, C. Vermeulen T. Jütten en
R. van Gastel

Ondenverpr Pilot Reguleren Mengvormen winkel/horeca

Bijlage: geen

lnleiding
Op 9 november 2015b hebben wij een aantal vragen van de heer Van Ginderen van de fractie van het
CDA beantwoord inzake de Pilot Reguleren Mengvormen winkel/horeca. Bij deze beantwoording
hebben wij u toegezegd, dat wij u hierover nader zouden berichten zodra de pilot wordt geëffectueerd.

lnformatie
Per 1 april start Roosendaal met een 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
looptijd van de proef is het mogelijk dat horecagelegenheden spullen mogen verkopen en winkeliers
eten en drinken mogen serveren. Deze pilot is geïnitieerd vanuit de VNG. Het gaat om een landelijke
proef waaraan nog meer gemeenten deelnemen.

De proef is een uitvloeisel van het beleid compacte, vitale binnenstad van wethouder Cees Lok.
Ondernemers wilden al langer mengvormen van horeca en detailhandel aan hun klanten aanbieden.
De regelgeving van de Drank- en Horecawet staat het echter niet toe om deze functies te vermengen.
Met de nieuwe regels geven wethouder Lok en burgemeester Niederer gehoor aan de wens van
horeca en detailhandel om dat wél te kunnen doen.

De proef is bedoeld om te kunnen bepalen of beperkte mengvormen van winkel- en horeca-activiteiten
daadwerkelijk aantrekkelijk zijn. De aanpak mag niet tot onwenselijke concurrentievervalsing leiden of
afbreuk doen aan het hoofddoel van de wet. De proef loopt een jaar, tot 1 april 2017. Bii deelnemers
treedt de gemeente gedurende de looptijd van de proef niet handhavend op. Dit echter alleen wanneer
men opereert binnen de gestelde (algemene) voorwaarden.

Vervolg (procedure)
De proef loopt een jaar, tot I april 2017. Daarna wordt de balans opgemaakt

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgem en wethouders van Roosendaal,
Namens

De De Bin

mr L. Niederer Lok


