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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 1 februari 2022 is bij de behandeling van het raadsvoorstel Slijpen aan een Diamant - 
Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht de motie 220201/M2: Extra verlaatjes: er is wel wat in te 
halen aangenomen door de gemeenteraad.

Wat is de te delen informatie?
Op 1 februari 2022 heeft de gemeenteraad de motie 220201/M2: Extra verlaatjes: er is wel wat in 
te halen aangenomen:

Constaterende dat:

• We twee stille Corona jaren achter de rug hebben en vooral jongeren weinig te doen 
hadden;

• Voor Corona het aantal 'verlaatjes' voor horeca ondernemers al niet toereikend was;

• Dordrecht op dit moment ervoor kiest om vijf  van de wettelijk maximaal toegestane twaalf 
'verlaatjes' jaarlijks toe te staan;

Overwegende dat:

• Jongeren en ondernemers wel wat in te halen hebben en onze stad weer gezellig maken;

• Ondernemers er nu voor kiezen om alle verlaatjes gebundeld in te zetten bij Big Rivers en 
daarna geen verlaatjes meer over hebben;

• Niet voor iedere ondernemer een permanente ontheffing aantrekkelijk is, gezien het extra 
papierwerk, wettelijke eisen en omgang met buurtbewoners;

• Andere steden een gebruiksvriendelijke kraskaart gebruiken;

• De wethouder heeft toegezegd na de zomer het horecabeleid te gaan herijken;

Draagt het college op:

• In aanloop naar een nieuw horecabeleid alvast te verkennen of het aantal 'verlaatjes' het 
aankomende terrasseizoen al in lijn gebracht kan worden met het landelijk maximum, dus 
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van vijf naar twaalf en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren door bijvoorbeeld de 
invoer van een kraskaart zoals in Rotterdam wordt gebruikt.

Uit een inventarisatie van de aangevraagde ontheffingen van sluitingstijden blijkt dat er in 2018 
zevenendertig  ontheffingen zijn verleend, in 2019 achtentwintig en in 2020 slechts negen. Het 
Energiehuis was grootverbruiker, samen met Kinepolis en Art & Dining (Friends on Friday). Zij zijn 
de enige aanvragers die het maximale aantal van vijf verlaatjes hebben aangevraagd en 
ontvangen. Het valt op dat relatief veel ontheffingen zijn verleend aan sportverenigingen. Slechts 
acht horecazaken in de binnenstad hebben een incidentele aanvraag ingediend. 

De constatering dat het aantal 'verlaatjes' voor horecaondernemers niet toereikend was, kunnen 
wij niet verifiëren. De overweging dat ondernemers de 'verlaatjes' inzetten bij Big Rivers en daarna 
er geen meer over hebben zal wellicht zeer incidenteel gelden, wij hebben geen geluiden 
ontvangen dat dit een breed probleem is. Wij hebben geconstateerd dat relatief veel 'verlaatjes' 
zijn aangevraagd door niet horecaondernemers. 

KHN, afd. Drechtsteden is gevraagd naar hun mening over de motie. Zij stellen voor om de motie 
gelijk mee te nemen in het op te stellen nieuwe horecabeleid, ook omdat er relatief veel gebruik 
wordt gemaakt door paracommerciële horecaondernemers.

Horecaondernemers mogen ook een ontheffing aanvragen voor geluid, een 'geluidje'. De motie 
betreft alleen het 'verlaatje'.

Er zijn tweeëndertig permanente ontheffingen sluitingstijden verleend aan de horeca. Zij hoeven 
geen gebruik te maken van het 'verlaatje'.

In het Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht 'Slijpen aan een Diamant' is geconstateerd dat het 
huidige horecabeleid niet meer actueel is en dat we het beleid gaan vernieuwen waarbij we onder 
andere de mogelijkheden onderzoeken voor het verruimen van de openingstijden en terrassen. Het 
proces om te komen tot nieuw beleid is opgestart. De eerste resultaten verwachten wij in het 
voorjaar van 2023. 

Gelet op bovenstaande verkenning onderschrijven wij het standpunt van KHN en stellen wij voor de 
motie te betrekken bij de uitwerking van de nieuwe horecabeleidsnota.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De motie zal betrokken worden bij het nieuw op te stellen Horecabeleid. Koninklijke Horeca 
Nederland wordt intensief betrokken bij het opstellen van het nieuwe beleid evenals andere 
stakeholders zoals het Bewonersplatform Binnenstad. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.
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