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Motie vreemd aan de orde van de dag 

Betreft: terughoudendheid handhaving regels schenken drankje door winkeliers in december 2017 en begin 
januari 2018. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 11 december 2017; 

Constateert dat: 
Onlangs een aantal winkeliers is beboet voor het schenken van (non) alcoholische dranken tijdens 
speciale gelegenheden; 

Overwegende dat: 
Er door zowel de ondernemers als de gemeente veel tijd en geld wordt besteed om het winkelen 
voor het publiek aantrekkelijk te maken; 
Dat winkeliers - ondanks de aantrekkende economie - zich maximaal moeten inspannen om 
klanten te verleiden naar hun winkel te komen; 
December - door de speciale gelegenheden en feestdagen - vooral de maand is met veel publiek in 
het winkelgebied; 
Het koop- en winkelgedrag van de consument ingrijpend veranderd is {'het nieuwe winkelen'); 
De consument, naast de fysieke winkels, steeds meer gebruik maakt van kanalen, zoals het 
internet; 

Spreekt uit: 
Dat het nieuwe winkelen door te stringente handhaving van de regels wordt gefrustreerd; 

Draagt het college op: 
Om bij de komende koopavonden en bijzondere gelegenheden in december 2017 en begin januari 
2018 (bijv. nieuwjaarsrecepties) terughoudend te zijn met het stringent handhaven van de geldende 
regels en het klantvriendelijk aanbieden van een drankje te gedogen; 
De winkeliers/ondernemers van deze terughoudendheid z.s.m. op de hoogte te brengen; 
In 2018 te onderzoeken wat de ervaringen zijn in andere gemeenten; 
In 2018 de mogelijkheden te onderzoeken, samen met vertegenwoordigers van de ondernemers, 
rondom het terughoudend zijn met het schenken van een drankje op feestdagen of speciale 
gelegenheden. 
Dat de kijkrichting van aanpassing van het beleid gedaan moet worden in lijn met eerder 
uitgevoerde pilot van de VNG1. 

De raad hierover vóór 1 mei 2018 te informeren; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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1 https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/drank-en-horecaweVnieuws/mengvormen-in-winkels-en-horeca-hebben 
positief-effect 


