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Op 5 februari 2019 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende de toekomst van de horeca in de
gemeente Barneveld. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:
Vraag 1. Is het college het met ons eens dat het voor jongeren en hun ouders (en de toekomstige jongeren!), goed en fijn is als onze jongeren in onze eigen gemeente kunnen uitgaan?
Antwoord: De gemeente heeft geen directe verantwoordelijkheid t.a.v. het uitgaansleven. Voor
18+ is er voldoende aanbod aan uitgaansgelegenheden. Voor jongeren onder de 18 is Villa 29
een goed alternatief.
Vraag 2. Bij navraag bleek dat horecaondernemers het ‘Actieplan’ helemaal niet kennen en ook
niet zijn betrokken bij (het proces tot) dit Actieplan. Daar schrikken wij van. Waarom heeft het
college de ondernemers niet betrokken bij de totstandkoming van dit Actieplan of tenminste op
de hoogte gesteld? Tenslotte, uw college geeft aan dat u vindt dat ondernemers ook verantwoordelijk zijn. Wanneer gaat het college alsnog hierover met de horecaondernemers in overleg?
Antwoord: De jongerenraad geeft de volgende reactie: “We hebben wel degelijk contact gehad
met de horecaondernemers. Enkele maanden geleden in relatie tot de inventarisatie naar de
(on)mogelijkheden omtrent een borrel bus. De borrel bus was het enige onderwerp van de 13
punten van het burgerinitiatief van de jongerenraad dat een relatie met de horeca heeft. Bij het
opstellen van het initiatiefvoorstel zijn alle horecaondernemers uitgenodigd voor een brainstorm
om mee te denken over dit onderwerp. De uitkomsten van dit proces zijn later vervat in het Actieplan. Het initiatief en het actieplan zijn dus niet onbekend bij hen.”
Vraag 3. Is het college het met ons eens dat teveel regeldruk en teveel verantwoordelijkheden
voor horecaondernemers een ongewenst risico met zich meebrengt; namelijk dat horecaondernemers het ondernemen niet meer zien zitten en er mee stoppen? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
op welke wijze denkt het college om te gaan met ‘regeldruk’ en het zojuist vastgestelde ‘Actieplan’?
Antwoord: We zullen uw vraag naar de ervaren “regeldruk” onder de aandacht brengen tijdens
het volgend horecaoverleg met KNH en alle ondernemers uit Barneveld en Voorthuizen. Tot nu
toe hebben wij geen signalen hierover gekregen. Het team horeca Barneveld is bekend bij alle
ondernemers en is voor vragen en ondersteuning beschikbaar.
Vraag 4. Is het college het met ons eens dat verdwijnen van horecagelegenheden kan leiden tot
o.a. ‘alcoholtoerisme’ met daarbij mogelijk ernstige gevolgen zoals ongelukken?
Antwoord: Het is onze verantwoordelijkheid (landelijke wetgeving) om ervoor te zorgen dat jongeren onder de 18 geen alcohol drinken binnen onze horecagelegenheden. De huidige horeca
biedt voldoende gelegenheden voor 18+. Overigens is het de verantwoordelijkheid van jongeren
en hun ouders/verzorgers om geen alcohol onder de 18 jaar te consumeren.

Vraag 5. Is het college bereid op het gebied van handhaving meer accent te leggen op de ‘gebruiker’ (de jongeren) in plaats van op de ondernemer? Of te wel, ondersteun de ondernemer, en
beboet de zich misdragende jongeren. Wordt er in elke gemeente van Fris Valley op dezelfde
wijze gehandhaafd of is dit hier strenger?
Antwoord: Zowel de ondernemers als de jongeren en hun ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van het alcoholbeleid. Daar waar alcohol “eenvoudig te verkrijgen” is voor
jongeren wordt handhavend opgetreden en jongeren onder de 18 die op slinkse wijze alcohol
proberen te kopen worden waar mogelijk beboet. De handhaving is in alle gemeenten van Fris
Valley gelijk.
Vraag 6. Op welke wijze denkt het college, in samenwerking met horecaondernemers, onze
goed willende jongeren een plek te kunnen blijven geven om uit te gaan?
Blad 2
Antwoord: In overleg met de Jongerenraad gaan we inventariseren waar de behoeften en wensen liggen en wat de rol van de gemeente hierin is.
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