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1 Onderzoeksverantwoording
1.1

Inleiding
Per 1 januari 2014 verandert de wetgeving over de verkoop van alcoholhoudende
dranken.
De gemeente Zoetermeer is verplicht om voor 1 januari 2014 regels op te stellen voor de
verkoop van alcoholhoudende dranken door paracommerciële rechtspersonen zoals
sportclubs, buurthuizen, studentenverenigingen etc. Het doel van deze regels is om
oneerlijke concurrentie ten opzichte van de horecabedrijven tegen te gaan.
De gemeente Zoetermeer heeft de mogelijkheid om extra regels op te stellen om de
verkoop van alcoholhoudende dranken door commerciële rechtspersonen te beperken.
Doel hiervan is het alcoholgebruik onder met name jongeren te beperken.
Die extra regels kunnen betrekking hebben op het beperken van de verkoop van
alcoholhoudende dranken door horecabedrijven, slijterijen en supermarkten, het houden
van happy hours en het de toegang van jongeren tot horecagelegenheden. De
gemeenten zijn echter niet verplicht extra regels in te voeren.
De gemeente beseft dat horecaondernemers het zwaar hebben door de aanhoudende
economische crisis. Dat geldt ook voor de (sport-)verenigingen, waarvan de baromzet
vaak belangrijk is voor hun voortbestaan. De gemeente wil hen zo min mogelijk beperken
in hun bedrijfsvoering en wil tevens zo min mogelijk regeldruk.
De gemeente Zoetermeer wil daarom de huidige regels ten aanzien van de verkoop van
alcoholhoudende dranken door paracommerciële rechtspersonen handhaven en geen
extra regels opstellen. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de ondernemers en
verenigingen zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor een verstandig alcoholbeleid.
Daaronder valt het zoveel mogelijk voorkomen van overmatig drankgebruik door
minderjarigen.

1.2

Doelstelling
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in:
het draagvlak voor handhaving van het huidige beleid ten aanzien van de verkoop van
alcoholhoudende dranken door para-commerciële instellingen, en gewenste
veranderingen ten aanzien van het beleid;
het draagvlak voor het beleid van de gemeente om geen aanvullende regels op te
stellen voor:
- de verkoop van alcoholhoudende dranken door commerciële rechtspersonen;
- happy hours;
- de toelating van jongeren tot horecagelegenheden.

1.3

Onderzoeksopzet
De groep winkels/bedrijven/instellingen/verenigingen die uitgenodigd om een vragenlijst
in te vullen is zo breed mogelijk genomen. De lijst met benaderde bedrijven is enerzijds
afkomstig uit het vergunningenbestand van de gemeente Zoetermeer. Anderzijds zijn uit
het bestand van de Kamer van Koophandel bedrijven, winkels, instellingen en
verenigingen geselecteerd waarvan het aannemelijk is dat ze alcoholhoudende dranken
kunnen verkopen.
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In totaal zijn 306 horecabedrijven/instellingen/verenigingen benaderd voor een
internetenquête. Van 141 horecabedrijven/instellingen/verenigingen was een e-mail
adres bekend. Deze zijn per e-mail benaderd. De overige165
horecabedrijven/instellingen/verenigingen zijn per brief benaderd. De brief bevatte een
link naar het onderzoek en een unieke inlogcode.
De brieven zijn op vrijdag 30 augustus 2013 verzonden; de e-mails zijn op maandag
2 september 2013 verzonden. De vragenlijst kon tot en met woensdag 18 september
2013 worden ingevuld.

1.4

Respons
Van de per brief benaderde horecabedrijven/instellingen/verenigingen hebben 27
respondenten de enquête ingevuld. Dit is een respons van 16%.
Van de per e-mail benaderde horecabedrijven/instellingen/verenigingen hebben 44
respondenten de enquête ingevuld. Dit is een respons van 31%.
De totale respons is 23%.
Van de benaderde speciaal-/delicatessenzaken (niet zijnde slijterijen) heeft niemand
gereageerd. Als deze groep buiten beschouwing wordt gelaten bedraagt de respons
25%.

1.5

Opzet rapport
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd.
Bijlage 1 bevat de vragenlijst. Bijlage 2 bevat de enquêteresultaten in tabelvorm.
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2 Enquêteresultaten
2.1

Soort winkel/ bedrijf/ instelling/ vereniging

Van de respondenten heeft 34% aangegeven een café, restaurant of hotel te vertegenwoordigen, 18%
een sportvereniging en 16% een sociaal-culturele organisatie, zie tabel 1.
Tabel 1: Door de respondenten aangegeven verdeling over de verschillende soorten winkels/
bedrijven/instellingen/verenigingen.
aantal

%

supermarkt

8

11,3

slijterij

4

5,6

andere winkel

1

1,4

24

33,8

3

4,2

sportvereniging

13

18,3

sociaal-culturele organisatie

11

15,5

4

5,6

kinderopvang

1

1,4

uitvaartcentrum

1

1,4

welzijnsstichting

1

1,4

71

100,0

café, restaurant, hotel
afhaal- en bezorgrestaurant

leisure-instelling
Anders, n.l.:

totaal

2.2

Alcoholbeleid ten aanzien van para-commerciële instellingen

De gemeente is verplicht voor sportclubs, buurthuizen, studentenverenigingen etc. (paracommerciële
instellingen) te bepalen op welke tijden zij alcoholhoudende dranken mogen verkopen. Voor de
weekenden mogen bijvoorbeeld andere regels gelden dan voor de andere dagen van de week. Ook
kan de gemeente onderscheid maken naar het soort instelling. Een sportvereniging zou dan
bijvoorbeeld gedurende langere tijd alcoholhoudende dranken mogen verkopen dan een buurthuis.
Tot slot moet de gemeente regels opstellen voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard
zoals bijvoorbeeld bruiloften.
Volgens het huidige beleid is het verstrekken van alcoholhoudende drank toegestaan één uur voor,
tijdens en één uur na de aan de vereniging gelieerde (sport)activiteit (volgens de statutaire doelen van
de vereniging). De gemeente Zoetermeer maakt daarbij geen onderscheid naar soort
paracommerciële instelling. Bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals bruiloften in sportclubhuizen)
mogen niet worden gehouden als er alcoholhoudende dranken worden verstrekt.
De gemeente Zoetermeer heeft het voornemen het huidige beleid ten aanzien van paracommerciële
instellingen ongewijzigd voortzetten.
In het onderzoek is gevraagd of de respondent het daarmee eens is. Van de respondenten is 65% het
eens met het voortzetten van het huidige beleid. 13% is het niet eens met het huidige beleid. 23%
heeft daarover geen mening, zie tabel 2. Aan de respondenten die het niet eens zijn met het huidige
beleid (9 respondenten) is gevraagd wat aan het huidige beleid veranderd zou moeten worden. 6
respondenten hebben aangegeven wat in hun ogen veranderd zou moeten worden, zie tabel 3. De
voorstellen voor veranderingen die door deze respondenten worden aangegeven zijn zeer divers.
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Tabel 2:. De gemeente Zoetermeer wil het huidige beleid ten aanzien van para-commercïële
instellingen ongewijzigd voortzetten. Bent u het hiermee eens?

ja
nee

aantal

%

46

64,8

9

12,7

geen mening

16

22,5

totaal

71

100,0

Tabel 3: Voorstellen van respondenten voor beleid ten aanzien van para-commerciële instellingen.
16-18 jaar is 16-18 jaar waar dan ook 1 regel dat is duidelijk
De Gemeente is zelf een para-commercieel oneerlijk bedrijf. Immers de gymzalen verhuurt u, de Gemeente
tegen oneerlijke zwaar gesubsidieerde bedragen. Een protest van ons "loopt" bij u (de Gemeente Zoetermeer)
en bij de ACM (NMa)
Door betere controle tijdens sportwedstrijden kan buiten die tijden, bij andere evenementen alcohol houdende
dranken - geschonken worden
Geen alcohol
Het zou voor `échte` leden mogelijk moeten zijn om gebruik te kunnen maken van faciliteiten voor, niet
commerciële, privéactiviteiten.
Para-commerciëlen moeten zich meer houden bij hun kernactiviteiten, voor tijdens en na de sportactiviteit.
Geen overige horeca activiteiten voor de niet commerciële horeca aanbieders, zoals niet gerelateerde familie
of bedrijfsfeesten.

2.3

Alcoholbeleid bij horecabedrijven

De gemeente kan de verkoop van alcoholhoudende dranken door bepaalde horecabedrijven
verbieden. Ook kan de gemeente de verkoop van alcoholhoudende dranken gedurende bepaalde
tijdvakken of in bepaalde gebieden van de gemeente verbieden.
De gemeente Zoetermeer heeft niet het voornemen om beleid ontwikkelen om de drankverkoop door
horecabedrijven te beperken. Aan de respondenten is gevraagd of men het daarmee eens is.
Van de respondenten is 83% het eens met het voornemen om geen beleid te ontwikkelen om de
drankverkoop door horecabedrijven te beperken. 7% is het daarmee oneens en 10% heeft daarover
geen mening, ziet tabel 4.
Ook bij deze vraag zijn is het aantal respondenten dat het oneens is met het voorgestelde beleid
gering en zijn de voorstellen divers van aard, zie tabel 5.

Tabel 4: De gemeente Zoetermeer wil geen beleid ontwikkelen om de drankverkoop door
horecabedrijven te beperken. Bent u het daarmee eens?
aantal

%

59

83,1

nee

5

7,0

geen mening

7

9,9

71

100,0

ja

totaal
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Tabel 5: Voorstellen van respondenten voor beleid ten aanzien van horecabedrijven.
De horeca bedrijven zouden aan bepaalde eisen moeten voldoen om alcoholhoudende dranken te kunnen
serveren. In de horeca moet je kunnen genieten.
Verantwoordelijkheid van de koper zelf.
Verkoop zwak alcohol houdende vanaf 16 jr.- Verkoop sterk alcohol vanaf 18 jr.
Zie vorige vraag: 16-18 jaar is 16-18 jaar waar dan ook 1 regel dat is duidelijk
Zie vorige vraag, wel regels opstellen om enige markt te gunnen aan horeca bedrijven, die zich aan allerlei regels
moeten houden en zorg dragen voor betaalde arbeidkrachten, i.p.v. niet betaalde vrijwilligers

2.4

Beleid voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken

De gemeente kan de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken door andere bedrijven, zoals een
supermarkt, gedurende bepaalde tijden verbieden. Ook kan de gemeente de verkoop van zwakalcoholhoudende dranken door andere bedrijven in bepaalde gebieden van de gemeente verbieden.
De gemeente Zoetermeer heeft niet het voornemen om beleid ontwikkelen om de verkoop van zwakalcoholhoudende dranken te beperken. Aan de respondenten is gevraagd of met het daarmee eens is.
Van de respondenten is 79% het daarmee eens, 7% is het daarmee oneens en 14% heeft daarover
geen mening, zie tabel 6. In tabel 7 zijn voorstellen voor beleid aangegeven door respondenten die
het niet eens zijn met het voorgestelde beleid. Het aantal respondenten dat het niet eens is met het
voorgestelde beleid is gering en hun antwoorden divers.
Tabel 6: De gemeente wil geen beleid ontwikkelen om de verkoop van zwak-alcoholhoudende
dranken door andere bedrijven te beperken. Bent u het daarmee eens?
ja
nee

aantal

%

56

78,9

5

7,0

geen mening

10

14,1

totaal

71

100,0

Tabel 7: Voorstellen van respondenten voor beleid ten aanzien van de verkoop van zwakalcoholhoudende dranken.
Alle, zowel zwak- als sterk-alcoholische dranken dienen niet in super markten verkocht te worden. Bij elke
supermarkt is tegenwoordig een slijter in de buurt.
Duidelijke afspraken met de supermarkten in de avonden.
Er worden nog steeds te veel feesten en bruiloften etc. gegeven in clubhuizen en sportkantines. De concurrentie
is oneerlijk met de horeca. Deze verenigingen etc. kunnen lage prijzen hanteren doordat zij geen of minder
belasting betalen, minder regelgeving kennen dan de horeca en vaak met vrijwilligers werken. De horeca heeft
het al zwaar genoeg.
Oneerlijke concurrentie op dagen waarbij een festival of muziekevenement gehouden wordt. Dan i.p.v. nieuw
beleid een alcoholmeeneemverbod met scherpe handhaving
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2.5

Beleid om toegang van jongeren tot horecagelegenheden te beperken

De gemeente kan bepalen dat jongeren (tot en met 21 jaar) na bepaalde tijdstippen niet meer
worden toegelaten tot horecagelegenheden en de daarbij behorende terrassen. De gemeente kan
het toegangsverbod beperken tot bepaalde horecabedrijven (bijv. nachthoreca). Ook kan de
gemeente het toegangsverbod gedurende bepaalde tijdstippen of in bepaalde gebieden van de
gemeente van kracht laten zijn.
De gemeente Zoetermeer heeft niet het voornemen om beleid ontwikkelen om de toegang van
jongeren tot horecabedrijven te beperken. Aan de respondenten is gevraagd of met het daarmee
eens is. Ruim driekwart van de respondenten is het met het voorgestelde beleid eens, 9% is het
oneens een 14% heeft hierover geen mening. Het aantal respondenten dat het niet eens is met het
voorgestelde beleid is gering . Onder deze respondenten wordt een eindtijd van 1:00 uur mee dan 1
keer genoemd.

Tabel 8: De gemeente wil geen beleid ontwikkelen om jongeren na bepaalde tijdstippen de toegang
tot horecagelegenheden te ontzeggen. Bent u het daarmee eens?
aantal

%

55

77,5

6

8,5

geen mening

10

14,1

totaal

71

100,0

ja
nee

Tabel 9: Voorstellen van respondenten ten aanzien van het beperkt toelaten van jongeren tot
horecagelegenheden.
Helaas zien jongeren de gevolgen van overmatig gebruik van alcoholhoudende dranken niet in. Vaak kunnen zij
zich niet beheersen en drinken tot zij er letterlijk bij neervallen. Met name in de weekenden leven zij zich veelal
uit.
Jongeren niet na 02.00 uur toelaten.
Jongeren tot 21 voor 1 uur binnen.
Jongeren zouden voor 01.00 binnen moeten zijn,
Strenger beleid omtrent alcohol onder minderjarigen. Eventueel leeftijd verhogen naar 18 jaar. Strenger
controleren bij clubs omtrent gebruik sterke drank.

2.6

Beleid ten aanzien van happy hours

De gemeente kan besluiten dat horecagelegenheden slechts gedurende een beperkt aantal uur per
dag (of geheel niet) alcoholhoudende drank mogen verkopen voor een prijs die lager is dan 60% van
de prijs die door die horecagelegenheden normaal wordt gevraagd (happy hour).
De gemeente Zoetermeer heeft niet het voornemen om beleid voor happy hours ontwikkelen. Aan de
respondenten is gevraagd of men het daarmee eens is. Ruim tweederde van de respondenten is het
eens met het voorgestelde beleid, 20% is het hiermee oneens en 13% heeft hierover geen mening.
Van de 14 respondenten die het niet eens zijn met het voorgestelde beleid geven 12 respondenten
voorstander te zijn van een beperking van 'happy hours', variërend van het verbod voor jongeren, een
limiet aan het aantal 'happy hours' tot een totaal verbod.
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Tabel 10: De gemeente Zoetermeer wil geen beleid voor happy hours ontwikkelen.
Bent u het daarmee eens?
aantal

%

ja

48

67,6

nee

14

19,7

geen mening
totaal

9

12,7

71

100,0

Tabel 11: Welk beleid zou de gemeente Zoetermeer moeten ontwikkelen ten aanzien van happy
hours en waarom?
De tijd gedurende welke het happy hour is zou m.i. beperkt moeten worden tot bijv. 17:00 - 18:00. Voorkomen
moet worden dat m.n. ook jongeren zich door de prijsstelling te buiten gaan aan. Gelegenheid maakt de dief.
Deze verbieden, werkt alcohol misbruik in de hand.
Een happy hour stimuleert het gebruik van alcohol. Dus een beleid dat dit in ieder geval tegen gaat.
Een maximaal aantal happy hours per maand, bij een leeftijd van minimaal 18 jaar.
Geen happy hours in gelegenheden waar veel jongeren komen.
Happy hours passen niet in het beeld van een 'gezond' alchohol gebruik. Zeker niet bij jonge mensen,
aangezien hier nog wel eens geëxperimenteerd wordt.
Moet nog wel winstgevend zijn.
Om overdaad en indrinken te voorkomen zou ik voorstellen dit soort activiteiten zo veel mogelijk te beperken.
Omdat dit uitnodigt om extra veel te drinken in een kort tijdsbestek
verbieden
Verbieden
Verbod op happy hours
Verbod op happy hours

2.7

Bijeenkomst over het beleid ten aanzien van de verkoop van alcoholhoudende
dranken

Van de respondenten is 10% (7 respondenten) van plan om naar de inloopbijeenkomst op 25
september te komen. 47% heeft aangegeven niet te komen en 44% weet het nog niet.
Vraag 12: De gemeente organiseert op woensdag 25 september a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur een
inloopbijeenkomst over dit onderwerp. Bent u van plan naar deze bijeenkomst te komen?
aantal

%

7

9,9

nee, ik kom niet.

33

46,5

Ik weet nog niet of ik kom

31

43,7

totaal

71

100,0

Ja, ik ben van plan naar de inloopbijeenkomst te komen.
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3 Conclusies:
De gemeente Zoetermeer heeft het voornemen het huidige beleid (het toestaan van verstrekken van
alcoholhoudende drank één uur voor, tijdens en één uur na de aan de vereniging gelieerde
(sport)activiteit, en geen alcoholhoudende dranken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard) ten
aanzien van paracommerciële instellingen ongewijzigd voortzetten. Van de respondenten is 65%
het daarmee eens. 13% is het niet eens met het huidige beleid en 23% heeft hierover geen mening.
De gemeente Zoetermeer heeft niet het voornemen om beleid ontwikkelen om de drankverkoop door
horecabedrijven gedurende bepaalde tijdvakken of in bepaalde gebieden te beperken.
Van de respondenten is 83% het eens met dit voornemen, 7% is het daarmee oneens en 10% heeft
daarover geen mening
De gemeente Zoetermeer heeft niet het voornemen om de verkoop van zwak-alcolholhoudende
dranken door andere bedrijven gedurende bepaalde tijdvakken of in bepaalde gebieden te
verbieden. Van de respondenten is 79% het daarmee eens, 7% is het daarmee oneens en 14% heeft
daarover geen mening.
De gemeente Zoetermeer heeft niet het voornemen om beleid ontwikkelen om de toegang van
jongeren tot horecabedrijven te beperken. Aan de respondenten is gevraagd of met het daarmee
eens is. Ruim driekwart van de respondenten is het met het voorgestelde beleid eens, 9% is het
oneens een 14% heeft daarover geen mening.
De gemeente Zoetermeer heeft niet het voornemen om beleid te ontwikkelen voor het beperken van
happy hours. Ruim tweederde van de respondenten is het eens met het voorgestelde beleid, 20% is
het hiermee oneens en 13% heeft hierover geen mening.
De steun voor het voorgesteld beleid bedraagt tussen de 65% en 83% voor de verschillende
onderdelen van het voorgestelde beleid.
Het aandeel respondenten dat het niet eens is met het voorgestelde beleid bedraagt tussen de 7% en
20%. Met nam bij het onderdeel 'Happy Hours' is dit aandeel hoog (20%).
Het aandeel respondenten dat geen mening heeft ten aanzien van een bepaald onderwerp bedraagt
tussen de 10% en 23%.
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4 BIJLAGE 1: Vragenlijst
“Regels voor de verkoop van alcoholhoudende
dranken”

1

Tot welke soort winkel/ bedrijf / instelling/ vereniging behoort uw winkel/
bedrijf/ instelling/ vereniging? Let op: bij meerdere mogelijkheden de
belangrijkste activiteit aanvinken.

Vraag
(single
response)

supermarkt
slijterij
andere winkel
café, restaurant, hotel
afhaal- en bezorgrestaurants
sportvereniging
sociaal-culturele organisatie
leisure- instelling
anders, namelijk:

2

De gemeente is verplicht voor sportclubs, buurthuizen,
studentenverenigingen etc. (paracommerciële instellingen) te bepalen op
welke tijden zij alcoholhoudende dranken mogen verkopen. Voor de
weekenden mogen bijvoorbeeld andere regels gelden dan voor de andere
dagen van de week.

Vraag
(single
response)

Ook kan de gemeente onderscheid maken naar het soort instelling. Een
sportvereniging zou dan bijvoorbeeld gedurende langere tijd
alcoholhoudende dranken mogen verkopen dan een buurthuis.
Tot slot moet de gemeente regels opstellen voor het houden van
bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals bijvoorbeeld bruiloften.
Volgens het huidige beleid is het verstrekken van alcoholhoudende drank
toegestaan één uur voor, tijdens en één uur na de aan de vereniging
gelieerde (sport)activiteit (volgens de statutaire doelen van de vereniging).
Zoetermeer maakt geen onderscheid naar soort paracommerciële
instelling.
Bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals bruiloften in sportclubhuizen)
mogen niet worden gehouden als er alcoholhoudende dranken worden
verstrekt. De gemeente Zoetermeer wil het huidige beleid ten aanzien van
para-commerciïële instellingen ongewijzigd voortzetten. Bent u het
hiermee eens?

ja [>> 4. De gemeente kan de verkoop van alcoholho...]
nee
geen mening [>> 4. De gemeente kan de verkoop van alcoholho...]
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3

Wat zou de gemeente Zoetermeer moeten veranderen aan het beleid ten
aanzien van para-commerciële instellingen en waarom?

Open vraag
(groot)

4

De gemeente kan de verkoop van alcoholhoudende dranken door bepaalde
horecabedrijven verbieden. Ook kan de gemeente de verkoop van
alcoholhoudende dranken gedurende bepaalde tijdstippen of in bepaalde
gebieden van de gemeente verbieden.

Vraag
(single
response)

De gemeente wil geen beleid ontwikkelen om de drankverkoop door
horecabedrijven te beperken. Bent u het daarmee eens?

ja [>> 6. De gemeente kan de verkoop van zwak-alco...]
nee
geen mening [>> 6. De gemeente kan de verkoop van zwak-alco...]

5

Welk beleid zou de gemeente Zoetermeer moeten ontwikkelen ten aanzien
van de verkoop van alcoholhoudende dranken door horecabedrijven en
waarom?

Open vraag
(groot)

6

De gemeente kan de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken door
andere bedrijven, zoals een supermarkt, gedurende bepaalde tijden
verbieden. Ook kan de gemeente de verkoop van zwak-alcoholhoudende
dranken door andere bedrijven in bepaalde gebieden van de gemeente
verbieden.

Vraag
(single
response)

De gemeente wil geen beleid ontwikkelen om de verkoop van zwakalcoholhoudende dranken door andere bedrijven te beperken. Bent u het
daarmee eens?

ja [>> 8. De gemeente kan bepalen dat jongeren (to...]
nee
geen mening [>> 8. De gemeente kan bepalen dat jongeren (to...]

5
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7

Welk beleid zou de gemeente Zoetermeer moeten ontwikkelen ten aanzien
van de verkoop van zwak-alcoholische dranken door andere bedrijven en
waarom?

Open vraag
(groot)

8

De gemeente kan bepalen dat jongeren (tot en met 21 jaar) na bepaalde
tijdstippen niet meer worden toegelaten tot horecagelegenheden en de
daarbij behorende terrassen. De gemeente kan het toegangsverbod
beperken tot bepaalde horecabedrijven (bijv. nachthoreca). Ook kan de
gemeente het toegangsverbod gedurende bepaalde tijdstippen of in
bepaalde gebieden van de gemeente van kracht laten zijn.

Vraag
(single
response)

De gemeente wil geen beleid ontwikkelen om jongeren na bepaalde
tijdstippen de toegang tot horecagelegenheden te ontzeggen. Bent u het
daarmee eens?

ja [>> 10. De gemeente kan besluiten dat horecagele...]
nee
geen mening [>> 10. De gemeente kan besluiten dat horecagele...]

Welk beleid zou de gemeente Zoetermeer ten aanzien van de toelating van
jongeren tot horecagelegenheden moeten ontwikkelen en waarom?

9

10

De gemeente kan besluiten dat horecagelegenheden slechts gedurende een
beperkt aantal uur per dag (of geheel niet) alcoholhoudende drank mogen
verkopen voor een prijs die lager is dan 60% van de prijs die door die
horecagelegenheden normaal wordt gevraagd (happy hour).

Open vraag
(groot)

Vraag
(single
response)

De gemeente Zoetermeer wil geen beleid voor happy hours ontwikkelen.
Bent u het daarmee eens?

ja [>> 12. De gemeente organiseert op woensdag 25 s...]
nee
geen mening [>> 12. De gemeente organiseert op woensdag 25 s...]
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11

Welk beleid zou de gemeente Zoetermeer moeten ontwikkelen ten aanzien
van happy hours en waarom?

Open
vraag
(groot)

12

De gemeente organiseert op woensdag 25 september a.s. tussen 16.00 tot
18.00 uur een inloopbijeenkomst over dit onderwerp. U kunt hierbij in
gesprek gaan met de burgemeester. Ook bespreken wij dan graag de
uitkomsten van dit onderzoek met u. Bent u van plan naar deze bijeenkomst
te komen?

Vraag
(single
response)

Ja, ik ben van plan naar de inloopbijeenkomst te komen.
nee, ik kom niet.[>>Einde onderzoek]
Ik weet nog niet of ik kom[>>Einde onderzoek]

13

U kunt zich nu aanmelden door hieronder uw naam en het e-mailadres
of de adresgegevens van uw winkel/ bedrijf/ instelling vereniging in te
vullen. U ontvang dan nadere informatie over de inloopbijeenkomst.
Deze gegevens zullen niet worden gebruikt bij de analyse van dit
onderzoek.

Invulveldenvraag

Mocht u uw e-mailadres of postadreshier niet willen achterlaten dan
kunt u zich via secretariaatVTH@zoetermeer.nl aanmelden voor de
inloopbijeenkomst.

naam
naam winkel/ bedrijf/instelling/vereniging
e-mailadres
straat
huisnummer
postcode
plaats
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BIJLAGE 2:Tabellen
Vraag 1: Tot welke soort winkel/ bedrijf/ instelling/vereniging behoort uw winkel/ bedrijf/ instelling,
vereniging?
aantal

%

supermarkt

8

11,3

slijterij

4

5,6

andere winkel

1

1,4

24

33,8

3

4,2

sportvereniging

13

18,3

sociaal-culturele organisatie

11

15,5

4

5,6

kinderopvang

1

1,4

uitvaartcentrum

1

1,4

wezijnsstichting

1

1,4

71

100,0

café, restaurant, hotel
afhaal- en bezorgrestaurant

leisure-instelling
Anders, nl:

totaal

Vraag 2:. De gemeente Zoetermeer wil het huidige beleid ten aanzien van para-commercïële
instellingen ongewijzigd voortzetten. Bent u het hiermee eens?
aantal

%

46

64,8

9

12,7

geen mening

16

22,5

totaal

71

100,0

ja
nee

Vraag 3: Wat zou de gemeente Zoetermeer moeten veranderen aan het beleid ten aanzien van
para-commerciële instellingen en waarom? (Deze vraag is alleen gesteld aan de
respondenten die vraag 2 met 'nee' beantwoord hebben.)
16-18 jaar is 16-18 jaar waar dan ook 1 regel dat is duidelijk
De Gemeente is zelf een para-commercieel oneerlijk bedrijf. Immers de gymzalen verhuurt u, de Gemeente
tegen oneerlijke zwaar gesubsidieerde bedragen. Een protest van ons "loopt" bij u (de Gemeente Zoetermeer)
en bij de ACM (NMa)
Door betere controle tijdens sportwedstrijden kan buiten die tijden, bij andere evenementen alcohol houdende
dranken - geschonken worden
Geen alcohol
Het zou voor `échte` leden mogelijk moeten zijn om gebruik te kunnen maken van faciliteiten voor, niet
commerciële, privéactiviteiten.
Para-commerciele moeten zich meer houden bij hun kernactiviteiten, voor tijdens en na de sportactiviteit. Geen overige horeca activiteiten voor de niet commerciële horeca aanbieders, zoals niet gerelateerde familie
of bedrijfsfeesten.
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Vraag 4: De gemeente wil geen beleid ontwikkelen om de drankverkoop door horecabedrijven te
beperken. Bent u het daarmee eens?
aantal

%

59

83,1

nee

5

7,0

geen mening

7

9,9

71

100,0

ja

totaal

Vraag 5: Welk beleid zou de gemeente Zoetermeer moeten ontwikkelen ten aanzien van de
verkoop
van alcoholhoudende dranken door horecabedrijven en waarom? (Deze vraag is alleen
gesteld aan de respondenten die vraag 4 met 'nee' beantwoord hebben.)
De horeca bedrijven zouden aan bepaalde eisen moeten voldoen om alcoholhoudende dranken te kunnen
serveren. - In de horeca moet je kunnen genieten.
Verantwoordelijkheid van de koper zelf
Verkoop zwak alcohol houdende vanaf 16 jr.- Verkoop sterk alcohol vanaf 18 jr.
zie vorige vraag
zie vorige vraag, wel regels opstellen om enige markt te gunnen aan horeca bedrijven, die zich aan allerlei
regels moeten houden en zorg dragen voor betaalde arbeidkrachten, i.p.v. niet betaalde vrijwilligers

Vraag 6: De gemeente wil geen beleid ontwikkelen om de verkoop van zwak-alcoholhoudende
dranken door andere bedrijven te beperken. Bent u het daarmee eens?
aantal

%

56

78,9

5

7,0

geen mening

10

14,1

totaal

71

100,0

ja
nee

Vraag 7: Welk beleid zou de gemeente Zoetermeer moeten ontwikkelen ten aanzien van de
verkoop
van zwak-alcoholische dranken door andere bedrijven en waarom? (Deze vraag is alleen
gesteld aan de respondenten die vraag 6 met 'nee' beantwoord hebben.)
Alle, zowel zwak- als sterk-alcoholische dranken dien niet in super markten verkocht te worden. Bij elke
supermarkt is tegenwoordig een slijter in de buurt.
Duidelijke afspraken met de supermarkten in de avonden.
Er worden nog steeds te veel feesten en bruiloften etc. gegeven in clubhuizen en sportkantines. De
concurentie is oneerlijk met de horeca. Deze verenigingen etc. kunnen lage prijzen hanteren doordat zij geen
of minder belasting betalen, minder regelgeving kennen dan de horeca en vaak met vrijwilligers werken. De
horeca heegt het al zwaar genoeg.
Oneerlijke concurrentie op dagen waarbij een festival of muziekevenement gehouden wordt. Dan i.p.v. nieuw
beleid een alcoholmeeneemverbod met scherpe handhaving
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Vraag 8: De gemeente wil geen beleid ontwikkelen om jongeren na bepaalde tijdstippen de
toegang
tot horecagelegenheden te ontzeggen. Bent u het daarmee eens?
aantal

%

55

77,5

ja
nee

6

8,5

geen mening

10

14,1

totaal

71

100,0

Vraag 9: Welk beleid zou de gemeente Zoetermeer ten aanzien van de toelating van jongeren tot
horecagelegenheden moeten ontwikkelen en waarom? (Deze vraag is alleen
gesteld aan de respondenten die vraag 8 met 'nee' beantwoord hebben.)
Helaas zien jongeren de gevolgen van overmatig gebruik van alcoholhoudende dranken niet in. Vaak kunnen
zij zich niet beheersen en drinken tot zij er letterlijk bij neervallen. Met name in de weekenden leven zij zich
veelal uit.
Jongeren niet na 02.00 uur toelaten.
Jongeren tot 21 voor 1 uur binnen.
Jongeren zouden voor 01.00 binnen moeten zijn,
Strenger beleid omtrent alcohol onder minderjarigen. Eventueel leeftijd verhogen naar 18 jaar. Strenger
controleren bij clubs omtrent gebruik sterke drank.

Vraag 10: De gemeente Zoetermeer wil geen beleid voor happy hours ontwikkelen.
Bent u het daarmee eens?
ja

aantal
48

%
67,6

14

19,7

nee
geen mening
totaal

9

12,7

71

100,0

Vraag 11: Welk beleid zou de gemeente Zoetermeer moeten ontwikkelen ten aanzien van happy
hours en waarom?
De tijd gedurende welke het happy hour is zou m.i. beperkt moeten worden tot bijv. 17:00 - 18:00. Voorkomen
Deze verbieden, werkt alcohol misbruik in de hand
Een happy hour stimuleert het gebruik van alcohol. Dus een beleid dat dit in ieder geval tegen gaat.
een maximaal aantal happy hours per maand, bij een leeftijd van minimaal 18 jaar.
Geen happy hours in gelegenheden waar veel jongeren komen.
Happy hours passen niet in het beeld van een `gezond` alchohol gebruik. Zeker niet bij jonge mensen,
aangezi
Moet nog wel winstgevend zijn
Om overdaad en indrinken te voorkomen zou ik voorstellen dit soort activiteiten zo veel mogelijk te beperken
Omdat dit uitnodigt om extra veel te drinken in een kort tijdsbestek
verbieden
Verbieden
Verbod op happy hours
Verbod op happy hours
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Vraag 12: De gemeente organiseert op woensdag 25 september a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur
een inloopbijeenkomst over dit onderwerp. Bent u van plan naar deze bijeenkomst te komen?
aantal

%

7

9,9

nee, ik kom niet.

33

46,5

Ik weet nog niet of ik kom

31

43,7

totaal

71

100,0

Ja, ik ben van plan naar de inloopbijeenkomst te komen.
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