Naam:B.P.Jansema

Datum;23juni 1999

Onderwe. Vöörsteltot IntrekkinVfindedrank.enhorecaver
unnin vani'LordNelson'!
Met ingang van 4 juni j.l. is op basisvan artikel13b van de Opiumwet bar/care"Lord Nelson" te Coevorden
voor eentermijn van 3 maandengesloten.Naar aanleidinghiervan heeft de inspecteurvoor de
Drankwetgeving telefonischaangegevenvan meningte zijn dat de vergunning in principe dooruw college
ingetrokken dient te worden.
In dit kader zijn de volgendebepalingenvan de Drank en Horecawetvan belang:
1. Wie adviseert omtrent de intrekking:
Artikel 32, eerstelid, bepaaltdat de burgemeesterof de inspecteuraan het college een voorsteltot
intrekking van een vergunningdoet indien zich grondenals bedoeldin artikel 31 voordoen.Dit is dereden
dat ik thansdit voorstel aan uw college voorleg. Binnen3 maandenneemt het college daaropeenbesluit.
2. Waaraan wordt bevoegdheidtot intrekking vergunning ontleend:
Artikel 31: aanhef:Een vergunningwordt ingetrokken(niet kan worden ingetrokken)indien zich de éénvan
de grondengenoemdonder lid 1, a tot en met e voordoet:
In onderhavigezaak: lid 1, sub d, :"zich in de betrokkeninrichting feiten hebbenvoorgedaan,die de wees
wettigen, dat het van kracht blijv.ender vergunninggevaaroplevert voor de openbareorde, veiligheidof
zedelijkheid.
/'"r"

Van belang t.a.v. dit aspectde uitspraakvan de Afdeling bestuursrechtspraak
Raadvan Statedd 4 april 1996
gemeenteArnhem. Prof. Hennekensgeeft in eennaschriftop dezeuitspraakaandat de volgendealgemene
lijnen kunnen worden gehanteerd:
1.
Het intrekken van eenhorecaverglmningwordt in beroepgehandhaafd,als in die inrichting sprakeis
van handel in harddrugs;
2.
Het besluit is onderworpenaanadministratiefberoep.GS moetenvolledig toetsenex tunc.Wanneer
GS aan dit beginselonvoldoenderecht hebbengedaan,verbindt de bestuu.-srechter
i.c. daaraangeen
consequenties;
3.
Inrichtingen waarin harddrugswordenverhandeld,zuigen verslaafdenen dealersaan.Dit is op zich
al een redenom voor de openbareorde gevaarop te leveren.Dit is eengegevenvan algemene
bekendheid,dat daaromnadereonderbouwingkan missen.
Bovengenoemdelijnen zijn naderhandbevestigtin uitspraakvan AbRS dd 27 juni 1997(gemeenteVaals).
3. De vraag ofnu er sprakeis van een gesloteninrichting nog wel "vrees voor gevaaropenbareorde,
veiligheid of zedelijkheid bestaat".M.a.w. is er nog wel noodzaakom de drankvergunningin te trekkenof
is er dan sprakevan misbruik van bevoegdheden?
Ook hiervoor biedt jurisprudentie het antwoordvia een
uitspraakvan de Afd. RechtspraakRaadvan Statedd 16mei 1991.Het betrofi.c eensluiting op basisvan
artikel 221 gemeentewet,gevolgd door intrekking van de vergunning. De Afdeling is van meningdat gelet
op de looptijd van de sluiting (3 weken) intrekking van de vergunning terechtwas geschied.
4. Inwerkingtreding besluit tot intrekking vergunning.
In het algemeenverlcrijgt eenbesluit tot intrekking rechtskrachtnadat de beroepstermijnongebruiktis
verstrekenof nadat GS hebbenbeslist op het beroep.Eenuitzondering bestaatindien sprakeis vanvrees
voor aantastingopenbareorde etc. zoals in het onderhavigegeval. Dan kan het besluit ter stond
inwerkingtreden.De inspecteuradviseertom intrekkingsbesluitonmiddellijk in werking te latentreden.
5. Horen van betrokkeneop grond van artikel 4:8 Algemenewet bestuursrecht.
In jurisprudentie staangevallen waarbij van het horenis afgezienvanwegede spoedwaanneegehandeld
diendete worden. Nu er echterin het onderhavigegevalsprakeis van eenreedsgesloteninrichting,is van
spoedgeen sprakeen is er wel gelegenheidom de heerBeukevelden/of zijn gemachtigdete horen.Daarmee
wordt op safe gespeeldzonderdat dit langetijd in beslagneemt.
6. Tegeneen besluit tot intrekking van de vergunningstaatadministratief beroep openbij GS,
Resumerendstel ik u voor:
a. Te besluiten het voornemente hebbende Drank- en horecavl:rgunningt.b.v. htt uitbatenvan"Lord
Nelson in te trekken;
b. Omtrent dit voornemende heerBeukeveldte horen.
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Postadres:
Postbus2
7740AA Coevorden
Tel. 0524- 598598
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Aan:
de heerF.J. Beukeveld
en mevrouw H. Beukeveld-vande Belt
Van Toutenburglaan106
7742XM COEVORDEN

Bezoekadres:
Locatie Coevorden
Kasteel 31
Ingang Aleida Kramersingel

Uw brief
Afdeling
Behandelddoor
Kenmerk
Bijlage(n)
Coevorden
Onderwerp

Bestuurlijke Ondersteuning
dhr. Buurman,tel. (0524) 598630

2 juli 1999
uitnodiging hoorzitting.

verz:

Geachteheeren mevrouw Beukeveld,
Hierbij delenwij u medevoornemenste zijn de aanu in het kader van de Drank en Horecawetverleende
vergunningvoor de horeca-inrichting"Lord-Nelson" in te trekken.
(.;ontonnde bepalingenvan artikel 4:~ van de Algemenewet bestuursrechtstellenwij u voorafin de
gelegenheidomtrent dit voornemente wordengehoord.Hiertoe nodigenwij u uit voor eenhoorzittingdie
op woensdag7 juli 1999te 11.00uur gehoudenzal worden in kamer 010 van het gemeentehuis
te
Coevorden.
Namensons college zal het horengebeurendoor de wethoudersE. Thiele en F. Bos.Ambtelijk zullen zij
wordenbijgestaandoor de heerL. Groefsema,hoofd van de stafafdelingBestuurlijkeOndersteuning.
Indien u geengebruik wenstte makenvan de mogelijkheid om te worden gehoord,verzoeken\vij u dit aan
ons medete delen.
Een afschrift van dezebrief hebbenwij ter kennisnametoegezondenaanuw gemachtigdedeheermr.
L.R.G. Uneken,Postbus 349, 8000AH Zwolle.

Hoogachtend,
Burgemeesteren wethoudersvan Coevorden,

namens
dezen,

.

Hoofd stafafd ing BestuurlijkeOndersteuning,

