
Amendement 
 

 
Voorstelnummer 8. 
 

 

Onderwerp: Onderzoek vrije sluitingstijden Horeca   
 

 
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op dinsdag 20 december 2016 
 

 
Inhoud amendement 
 

a. Verwijderen van de tekst in het voorstel onder punt 2. (kennis te nemen….... t/m……… politie)  
        

b. Deze tekst vervangen door: 
Aan een proef met vrije sluitingstijden zal worden meegewerkt als er een convenant is 
opgesteld tussen de gemeente, de horecaondernemers en de politie waarin heldere afspraken 
zijn gemaakt en bij de omwonenden voldoende draagvlak is gecreëerd. Van draagvlak kan 
geen sprake zijn als de horecaondernemers zich onvoldoende voor dit draagvlak hebben 
ingezet. Hierbij hoort ook een bijeenkomst waarbij de omwonenden hun mening kunnen geven 
en de horecaondernemers afspreken zoveel mogelijk aan eventuele bezwaren tegemoet te 
komen. 

 
c. Punt 3 toe te voegen: 

Het college hierbij de opdracht te geven om over te gaan tot een proef van een jaar waarbij 
vrije openingstijden in de Horeca zullen worden gehanteerd. Als er overeenstemming is over 
het convenant deze proef te laten ingaan op uiterlijk 1 februari 2017. De gemeente zal zich 
inspannen om voor genoemde datum overeenstemming te hebben over het convenant. 
Indien een horecabedrijf zich tijdens deze proef niet aan de afspraken houdt zal het college dit 
horecabedrijf uitsluiten van de proef. 
 

 

Toelichting: 
 
Er is geen aantoonbaar negatief verband tussen de vrije sluitingstijden en overlast. Andere plaatsen 
waar vrije (of late) sluitingstijden zijn ingevoerd is er veelal minder overlast. Sinds er gehandhaafd 
wordt in Losser ervaart men volgens de enquête gemiddeld genomen meer overlast. Het snel moeten 
“leegvegen” van een horecagelegenheid leidt tot meer problemen o.a. omdat er meer mensen tegelijk 
op straat staan. 
De voordelen van vrije of latere sluitingstijden zijn pas te beoordelen als dit d.m.v. een proef wordt 
toegepast.  
 
De Horecaondernemers zijn inmiddels al druk bezig te werken aan het zoveel mogelijk beperken van 
de overlast. Een voorbeeld hiervan is het inhuren van twee beveiligers bij Smit en het beleggen van 
een bijeenkomst met de omwonenden. Hun belang is immers groot waardoor zij zich zeker zullen 
inspannen om de proef succesvol te laten zijn. 
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