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Gemeentebreed 
Interventieteam

Team Toezicht en Handhaving 
 
 ▪  1 teammanager 
 
▪  8 coördinatoren 
     (1 toezichthouder Drank- en Horecawet) 

▪  4 juristen 
 
▪  30 toezichthouders BOA gecertificeerd  
     (3 toezichthouders Drank- en Horecawet) 
 
▪  3 administratief medewerkers 
 
▪  1 informatiespecialist  

▪  Het interventieteam valt binnen het team Toezicht en Handhaving. 
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Wat valt er binnen het interventieteam 
 

▪  Basisregistratie Personen (controles): 
     - huis-aan-huiscontroles 

▪  Drank- en Horecawet: 
     - handhaving horecabedrijven 
 
▪  Opiumwet: 
     -   ontmanteling hennepkwekerijen 
     -   overlastgevende drugspanden 
 
▪  Prostitutie en Mensenhandel: 
      - bestuurlijke handhaving (illegale) seksinrichtingen 
      - escort 
 
▪  Overige ondermijnende criminaliteit 

 - bijvoorbeeld heling 

Integrale samenwerking met  
 
 
 
 
 
 

▪  Gemeentelijk: 
- Werk en Inkomen (sociaal rechercheurs) 
- Bouw- en woningtoezicht 
- Klant Contact Centrum 
- Belastingen 
- Wijkondersteuningsteam (WOT) 
 
 
 
 

▪  Externe Partijen: 
- Politie 
- Brandweer 
- Douane 
- DCMR 
- Stedin 
- Belastingdienst 
- Arbeidsinspectie 
- Stichting namaakbestrijding REACT  
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Toezichthouders Drank- en Horecawet 

Wet- en regelgeving 
▪  Toezichthouders Drank- en horecawet controleren 

de onderstaande wet- en regelgeving: 

▪  Landelijk: 
-  Drank- en Horecawet 
-  Wet op de Kansspelen 
-  Wet Milieubeheer 
 
▪  Lokaal: 
-  Algemene Plaatselijke Verordening 
-  Nota Horecabeleid Schiedam 2013 – 2017 
-  Handhavingsarrangement Horeca 2013 – 2017 
-  Paracommercieël beleid 
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Horecabedrijven 
Categorie	   Omschrijving	  type	  horecabedrijf	   Voorbeelden	  

A	   Horecabedrijf	  in	  het	  bezit	  van	  een	  nachtontheffing	   Nachtcafé,	  discotheek	  

B	   Horecabedrijf	  primair	  gericht	  op	  het	  verstrekken	  van	  alcoholische	  en/
of	  non-‐alcoholische	  dranken	  

Café,	  bar,	  grandcafé,	  brasserie,	  wijnbar,	  lifestylebar,	  koffiehuis,	  
eetcafé	  

C	   Horecabedrijf	  primair	  gericht	  op	  verstrekking	  van	  
driecomponentenmaalBjden	  

Restaurant,	  bistro	  

D1	   Horecabedrijven	  als	  bedoeld	  in	  arBkel	  2:28b,	  vijfde	  lid,	  van	  de	  APV	  
(geopend	  tussen	  07.00-‐22.00	  uur,	  geen	  sterke	  dranken	  geschonken,	  
beperkt	  terras)	  

Lunchroom,	  broodjeszaak,	  fast	  food,	  poffertjesrestaurant,	  
pannenkoekenrestaurant,	  ijssalon,	  koffiecorner,	  theeschenkerij	  

D2	   Horecabedrijven	  als	  bedoeld	  in	  arBkel	  2:28b,	  vierde	  lid,	  van	  de	  APV	  
(horeca	  in	  winkels)	  

Winkel	  met	  etenswaren	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  etenswaren	  ter	  
plaatse	  te	  consumeren.	  	  

E	   Horecabedrijven	  primair	  gericht	  op	  verstrekking	  van	  kleinere	  
etenswaren,	  ook	  buiten	  winkelBjden	  

Snackbar,	  grillroom,	  fast	  food,	  aSaalcentrum,	  bezorgcentrum	  

F	   Horecabedrijven	  	  primair	  gericht	  op	  verstrekking	  van	  al	  dan	  niet	  
gecaterde	  etenswaren	  en	  dranken:	  
§  bij	  zaalhuur;	  	  
§  in	  commerciële	  sport-‐	  en	  recreaBecentra	  waar	  alcoholhoudende	  
dranken	  worden	  geschonken	  

Zalencentrum,	  partycentrum,	  congresruimte,	  bowlingbaan,	  
tenniscentrum	  	  

G	   Horecabedrijven	  ondersteunend	  aan:	  
§  al	  dan	  niet	  besloten	  niet	  commerciële	  sportverenigingen	  en	  
sportsBchBngen;	  
§  al	  dan	  niet	  besloten	  niet	  commerciële	  recreaBeverenigingen	  en	  
recreaBesBchBngen;	  	  
§  commerciële	  sport-‐	  en	  recreaBeclubs	  waar	  geen	  alcoholhoudende	  
dranken	  worden	  geschonken	  

SportkanBnes,	  verenigingskanBnes	  

H	   Horecabedrijf	  primair	  gericht	  op	  cannabisproducten	   Coffeeshop	  

I	   Logiesverstrekkende	  bedrijven	  en	  kamerverhuur	   Hotel,	  pension,	  bed	  &	  breakfast	  

 
 

Overige bedrijven 
▪  Bedrijven zoals bedoeld in artikel 18 van de Drank- en 

Horecawet; 
 
▪  Bedrijven waarbij in de praktijk is gebleken dat er 

alcoholhoudende drank kan worden verstrekt voor het 
gebruik ter plaatse of elders dan ter plaatse zonder dat 
dit bedrijven zijn zoals bedoeld in artikel 18, lid 2 van de 
Drank- en Horecawet. Enkele voorbeelden van deze 
bedrijven zijn: 
 - Kapsalons; 
 - Tattooshops. 
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Voorlichting en overleggen 
▪  Horeca Overleg Schiedam  
 
▪  Coffeeshop Overleg Schiedam 
 
▪  Informatieblad Horeca  
 
▪  Leeftijdsgrenzen 

▪  Maatwerk: 
      - Paracommercie 
      - Wet op de Kansspelen 
      - Inrichtingseisen 

  - Horecatelefoon (weekend) 
 
 

Toezicht en Handhaving op: 
▪  Drank- en Horecawet 

 - Drank- en horecavergunning. 
 - Inrichtingseisen 
 - Ontheffing artikel 35 

 

▪  Wet op de Kansspelen 
 - Aanwezigheidsvergunning 

 

▪  Algemene Plaatselijke Verordening 
 - Exploitatievergunning 
 - Evenementenvergunning 

 
▪  Wet milieubeheer 

 - Incidentele kennisgeving  
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Controle leeftijdsgrenzen 
▪  Op dit moment geen gerichte controles 
 
▪  Controles vinden plaats tijdens reguliere controles en 

naar aanleiding van meldingen 

▪  Controles tijdens evenementen: 
 - zowel op het evenement zelf alsmede omliggende           

       bedrijven (vb: avondwinkel) 
 
 
 

Meest voorkomende overtredingen 2014 
▪  Exploitant en/of leidinggevende niet aanwezig in de 

horecalokaliteit 
 
▪  Het aantreffen van sterke drank anders dan in een 

horecabedrijf of slijtersbedrijf 

▪  Illegaal gokken 

▪  Overtreding sluitingstijd 
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        Wat wordt er zoal aangetroffen 
▪  Illegaal gokken 

▪  Soft- en harddrugs 

▪  Wapens 

▪  Accijnsgoederen (buitenlands) 

▪  Namaakartikelen  
 

Illegaal gokken: 
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Soft- en harddrugs 

Wapens: 
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Accijnsgoederen (buitenlands): 

Namaakartikelen: 
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Illegaal horecabedrijf: 

Vervolgstappen na geconstateerde overtredingen 
▪  Rapportage door toezichthouders 
▪  Horecamutaties politie (weekend) 
▪  Bestuurlijk advies vanuit politie 
 
Sancties: 
▪  Mondelinge waarschuwing 
▪  Bestuurlijke maatregel: 
     - schriftelijke waarschuwing 
     - last onder dwangsom 
     - last onder bestuursdwang: sluiting 
▪  Bestuurlijke boete 

     Meestal conform handhavingsarrangement echter 
discretionaire bevoegdheid burgemeester 
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(jonge) Toezichthouders 
▪  Detachering & advies bijzondere wetten 

 (Frank Joosten en Maarten van Rijn) 
  - van inhuur naar contract 
 
▪  Stage (erkend leerbedrijf) 
     - toezichthouders/BOA als praktijkbegeleider 

▪  Doorgroeimogelijkheden 
 - persoonlijke ontwikkeling (taakaccent) 

 

 

 
Dank voor uw aandacht!  

 
 

Volg ons op twitter: 
   @LBBSchiedam 

 


