
Amendement 

AMEND. A 1·5. 3 EMENT nr.:-""'-__;__;;... 
datum raadsvergadering: 

I Ó ~(f fln~t/l. 1-o 11 
~verworpen/ ingetrokken 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op maandag 16 september 2019, 
gelezen agendapunt 15 het voorstel RV019.0089 met betrekking tot het vaststellen van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 2019 van Den Helder inzake artikel 2: 34f Verbod happy 
hours, 

besluit 

artikel 2:34f te wijzigen als volgt: 

Artikel 2:34f Verbod happy hours in de nacht 
Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het 
verboden om tussen 23.00-06.00 uur bedrijfsmatig anders dan om niet alcoholhoudende 
dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die lager is dan 60% van de 
prijs die in de desbetreffende horeca lokaliteit op of het desbetreffende terras gewoonlijk 
wordt gevraagd. 

CDA Den Helder 

Edwin Krijns 

Toelichting: 
Er heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden op de momenten waarop mensen uitgaan in 
horecagelegenheden. Met name jongeren gaan steeds later "uit" en kiezen ervoor om in grote groepen voor te 
drinken in schuren en thuis. Excessief drankgebruik vormt hier een groter risico, mede door de 
ongecontroleerde omgeving waar jongeren zich dan bevinden. Één van de reden waarom jongeren weg blijven 
uit de gecontroleerde horeca-omgeving is dat de prijzen van drank in supermarkten in geen verhouding staan 
tot de prijzen in horecagelegenheden. Jongeren kunnen het zich simpelweg niet veroorloven om een avond te 
gaan stappen, waar een krat bier of een fles goedkope sterke drank bij de supermarkt wél betaalbaar is. Door 
mensen te stimuleren om eerder richting horecagelegenheden te gaan, door bijvoorbeeld een happy-hour, 
wordt mogelijk voorkomen dat zij in een ongecontroleerde omgeving overmatig drank nuttigen. 
Horecagelegenheden zijn gebonden aan wet- en regelgeving, waaronder de plicht tot verantwoord schenken. 
Deze verantwoordelijkheid blijft van kracht, ook bij het organiseren van happy-hours. 
Het CDA ziet dit als een manier om excessief alcoholgebruik van kwetsbare groepen in ongecontroleerde 
omgevingen tegen te gaan. Niet als dé manier. Wij hopen samen met andere partijen na te denken over meer 
maatregelen om de risico's van deze maatschappelijke trend tegen te gaan. Hiervoor hopen wij dit jaar nog een 
motie in te dienen. 


