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VERZONDEN

2 8 JUNI 2012

Geacht Raadslid,
In het kader van mijn te nemen besluit over de beleidsregel Verruiming openingstijden
horeca 2011, heb ik u gelegenheid geboden tot het maken van op- en/of aanmerkingen
naar aanleiding van het door het college van burgemeester en wethouders aan mij
uitgebrachte advies.
Van alle fracties heb ik een reactie gehad en samengevat wordt door u geconcludeerd
dat de systematiek van de cooling down periode nog niet voldoende zijn vruchten heeft
afgeworpen. In combinatie met de andere KVU-maatregelen staat de meerderheid wel
achter de systematiek van de Cooling Down en de verlenging van de proef. Alleen de
periode van eenjaar wordt in twijfel getrokken.
Verder is, op eigen initiatief, een reactie ontvangen van de Bewonersvereniging
Centrumbelangen. Volgens haar is de situatie na het eerste jaar verruiming verslechterd
en is de overlast alleen maar toegenomen. Positieve zaken zijn de HOLA-metingen (ook
onderdeel van de KVU) en het aanboren van de doelgroep 30 plus door de horeca. Zij
vraagt om nog meer toezicht en handhaving op de regels, om zodoende de rotte appels
eruit te vissen. Eindconclusie is dat de horeca zonder verlenging eerst de afspraken gaat
nakomen. De bewonersvereniging vreest dat na weer een verlengingsjaar het
terugdraaien van het beleid steeds moeilijker wordt.
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Gelet op de gevraagde en ontvangen reacties van alle gemeenteraadsfracties en de op
eigen initiatief toegezonden reactie van de Bewonersvereniging Centrumbelangen, heb
ik besloten om het advies van het college van burgemeester en wethouders om de proef
met de verruiming van de horecasluitingstijden te verlengen met één jaar, niet over te
nemen maar deze periode te verlengen met 7 maanden tot 1 februari 2013.
Verder zal ik het college adviseren om de nog voorgenomen acties en maatregelen
vanuit de KVU-matrix in overleg met de horeca extra voortvarend ter hand te nemen.
Ook zal ik het college verzoeken om een extra evaluatie eind dit jaar vanuit de gemeente
te houden van de effecten van de maatregelen uit het KVU en deze, voorzien van hun
advies voor wat betreft de verruiming van de horecasluitingstijden, uiterlijk 2 januari
2013 aan mij ter kennis te brengen.
Tot slot zal ik de politie afdeling Valkenswaard-Waalre verzoeken om een feitelijk
overzicht van politionele incidentgegevens omtrent de verlenging sluitingstijd in de
horeca vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 op te stellen en dit uiterlijk 9
januari 2013 aan mij ter kennis te brengen.
Ilc vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de burgemeester van Valkenswaard,

drs. A.B.A.M. Ederveen

