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Onderwerp: Vestiging De Drempel in Ruysdaelstraat
Toelichting bij de vragen:

De afgelopen weken ontvangt de fractie van de VVD signalen over overlast die is ontstaan door de
verhuizing van het huiskamerproject De Drempel van de Waalstraat naar de Ruysdaelstraat in
IJmuiden. Deze is nu gevestigd in hetzelfde pand als Buurtcentrum De Spil, in de voormalige
peuterspeelzaal.
De VVD hecht zeer aan voorzieningen als De Drempel. Het is goed dat kwetsbare groepen uit
onze samenleving een plek hebben om samen te komen. Volgens Hulpwijzer Velsen is De
Drempel een huiskamerproject waar mensen samen komen om een kop koffie te drinken. De VVD
krijgt echter signalen dat De Drempel feitelijk meer een bruine kroeg is, waar mensen met een
problematische achtergrond zonder vergunning tegen lage prijzen alcoholische dranken krijgen
geschonken. In een kinderrijke buurt, naast een speelpleintje. Dit heeft grote gevolgen voor de
veiligheid en leefbaarheid van de buurt.
Recent hebben buurtbewoners een brief verstuurd aan het College van B&W. Aanvullend wil de
VVD-fractie de volgende vragen stellen:

Vraag 1

Op welke wijze heeft Stichting Welzijn Velsen de buurt meegenomen en geïnformeerd over de
vestiging van De Drempel in de Ruysdaelstraat en het doel van de voorziening?
Antwoord vraag 1

Op 29 november 2017 heeft de Stichting Welzijn Velsen een informatiebijeenkomst georganiseerd
voor direct omwonenden. De Stichting Welzijn Velsen heeft daarnaast contact gehad met enkele
individuele buurtbewoners.

Vraag 2

Klopt de constatering dat De Drempel zonder vergunning alcohol schenkt aan zijn bezoekers?
a. Zo ja, is het college het eens met de VVD dat het feitelijk gebruik van de ruimte in De Spil door
De Drempel als kroeg strijdig is met het bestemmingsplan?
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b. Zo ja, deelt het college de mening van de VVD dat het Stichting Welzijn Velsen had gesierd
wanneer zij de buurt eerder en uitgebreider hadden betrokken?
Antwoord vraag 2

Antwoord vraag 2a
Buurtcentrum De Spil heeft de beschikking over een para-commerciële drank- en
horecavergunning. Deze vergunning heeft betrekking op de in de hoofdruimte van De Spil
gesitueerde bar. Het op een verantwoorde wijze schenken van alcoholische dranken vooraf, tijdens
en na de in het buurtcentrum te houden activiteiten is mogelijk op grond van artikel 2:27b van de
APV. Afgezien van deze bar is een tweede afgiftepunt van alcoholische dranken in het
buurtcentrum niet toegestaan.
Antwoord vraag 2b
Er heeft op 29 november 2017 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze
bijeenkomst heeft de Stichting Welzijn Velsen ‘de hand in eigen boezem gestoken’ over de
communicatie richting omwonenden. Dit had inderdaad eerder gekund. De Stichting Welzijn Velsen
wil de buurtbewoners actief betrekken.
Vraag 3

Is het college bereid te onderzoeken of er daadwerkelijk vergunningloos alcoholische drank wordt
geschonken in De Drempel?
a. Indien dit het geval is, deelt het college de mening van de VVD dat alcohol schenken niet past
binnen de doelstelling van een huiskamerproject van Stichting Welzijn Velsen?
b. Indien dit het geval is, deelt het college de mening van de VVD dat het schenken van alcohol in
een sociale voorziening in een kinderrijke buurt grote nadelige gevolgen heeft voor de
veiligheid en leefbaarheid van de buurt?
i.
Zo ja, welke maatregelen gaat het college treffen om de veiligheid en leefbaarheid van
de buurt te borgen?
ii.
Zo ja, is het college bereid het schenken van alcohol in De Drempel per met
onmiddellijke ingang te stoppen?
Antwoord vraag 3

Het college heeft dit recentelijk onderzocht. Aan buurtcentrum De Spil is een para-commerciële
drank- en horecavergunning ex artikel 2:27b APV verleend. Dit maakt het schenken van
alcoholische drank onder voorwaarden mogelijk. Een tweede afgiftepunt van alcoholische dranken
in het buurtcentrum is niet toegestaan. Zie het antwoord op vraag 2a.
Antwoord vraag 3a
Het college verleent aan Stichting Welzijn Velsen subsidie met als doel om aan kwetsbare groepen
in Velsen ruimte voor ontmoeting te bieden en daarmee isolement tegen te gaan. Uit onderzoek,
uitgevoerd door het RIBW, is onlangs gebleken dat bezoekers van het huiskamerproject elkaar in
positieve zin ondersteunen. Het college is van mening dat het schenken van alcoholische dranken
geen doel is, en mag zijn van door de gemeente gesteunde inloop- en ontmoetingsactiviteiten voor
kwetsbare groepen.
Voor een buurthuis is het verstrekken van dranken in het algemeen en alcoholische dranken in het
bijzonder ook geen doel op zich. Bij een para-commerciële drank- en horecavergunning van een
buurtcentrum of sportvereniging, mogen er slechts 1 uur vóór, tijdens en 1 uur na een activiteit
alcoholische dranken worden verstrekt.
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Een belangrijke, aan een verleende drank- en horecavergunning verbonden voorwaarde is dat er
op een verantwoorde wijze moet worden omgegaan met alcoholconsumptie. Dit betekent
nadrukkelijk dat drankmisbruik, al dan niet resulterend in dronkenschap, te allen tijde moet worden
voorkomen. Het stelselmatig overtreden van deze verplichting kan resulteren in de intrekking van
de vergunning.
Antwoord vraag 3b
Met correcte naleving van de hierboven genoemde vergunning zou er geen sprake mogen zijn van
nadelige gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de buurt.
Buurtcentrum De Spil was de afgelopen twee weken gesloten. In goed overleg met de Stichting
Welzijn Velsen wordt er nu nagegaan hoe overlast kan worden tegengegaan.
Antwoord vraag 3b lid i
Het college is op dit moment in overleg met de Stichting Welzijn Velsen om enerzijds de overlast
voor de buurt te beëindigen en tegelijkertijd de hulpverlening aan een kwetsbare groep Velsenaren
te kunnen borgen.
Antwoord vraag 3b lid ii
Uitgangspunt is dat de aan de vigerende para-commerciële drank- en horecavergunning verbonden voorwaarden onverkort moeten worden nageleefd. Overlast door beschonken bezoekers van
buurthuis De Spil, de bezoekers van het huiskamerproject inbegrepen, is voor het college niet
aanvaardbaar.

Vraag 4

Is het college bereid met Stichting Welzijn Velsen in gesprek te gaan over het doel van een
huiskamervoorziening?
a. Zo ja, is het college bereid om, wanneer alcohol schenken onderdeel van dit doel is, Stichting
Welzijn Velsen te verordenen dit te doen op een locatie waar dit geen grote nadelige gevolgen
heeft voor de buurt?
Antwoord vraag 4

Het college is reeds in gesprek met de Stichting Welzijn Velsen over het betreffende huiskamerproject. Hierbij worden alle aspecten van deze materie belicht.
Antwoord vraag 4a.
In het algemeen geldt dat er op grond van een verleende (para-commerciële) drank- en horecavergunning er op een verantwoorde wijze dient te worden omgegaan met alcoholconsumptie.
Drankmisbruik en daardoor veroorzaakte overlast dient dan ook te allen tijde te worden vermeden
Zie het antwoord op vraag 3a.
De doelgroep van het huiskamerproject behoeft in dit kader extra aandacht en hulp. Samen met de
Stichting Welzijn Velsen wordt momenteel nagegaan hoe de hulpverlening aan deze kwetsbare
groep kan worden verbeterd.
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