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De burgemeester van Heemskerk maakt bekend dat  zij het  Horecaconvenant Heemskerk 2017 heett 
vastgesteld. Dit convenant bevat na ondertekening geformaliseerde afspraken tussen horecaondernemers1 
uit de gemeente Heemskerk, de gemeente Heemskerk en de politie IJmond, met als doel om vanuit een eigen 
dan wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid de verstoring van de openbare orde in en rond de 
horecabedrijven te voorkomen en te bestrijden.

De concrete hoofddoelstelling van dit convenant is het voorkomen van overlast voor de omgeving van 
horecabedrijven, het bevorderen van veiligheid en het alcoholmatigingsbeleid binnen de gemeente.

Dit convenant bevat afspraken die aanvullend zijn op (al dan niet wettelijke) verplichtingen, rechten en 
verantwoordelijkheden van de partijen. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. De gemeente 
Heemskerk heeft een regisserende rol bij de totstandkoming van dit convenant. De politie is 
uitvoeringspartner. Bij het opstellen zijn de horecaondernemers vertegenwoordigd door de Koninklijke Horeca 
Nederland, afdeling Heemskerk (KHN, afd Heemskerk)

Om de omgeving rond de horecagelegenheden leefbaar te houden zullen alle convenantpartners        
(gemeente Heemskerk, politie IJmond en horecaondernemers uit de gemeente Heemskerk) zich moeten 
inzetten en hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Horecaondernemers die het convenant hebben 
ondertekend, nemen op grond daarvan alle maatregelen die binnen alle redelijkheid en billijkheid binnen de 
verantwoordelijkheid van de ondernemer vallen en waarvan de burgemeester het nodig acht om op 
verantwoorde wijze ontheffing te verlenen van de sluitingstijd.

Geconsolideerde tekst van het comvenant

De convenantpartners
 De gemeente Heemskerk, vertegenwoordigd door haar burgemeester danwel door haar wethouder, 

mevrouw M. van Dijk hierna te noemen ‘de gemeente’;
 Ondernemers van de horeca-inrichting in het pand de heer X. Kleijne te Heemskerk;
 De politie Noord-Holland, regio Kennemerland, district IJmond, hierna te noemen ‘de politie’, 

vertegenwoordigd door de heer M.R. Schuuring, Teamchef politie IJmond.

1 Horecaondernemer: degene, die een commerciële horeca-inrichting exploiteert en de personen die onder zijn verantwoordelijkheid ten 

behoeve van de horeca-inrichting werkzaam zijn in de zin van artikel 3 van de Drank- en Horecawet of artikel 2:28 van de Algemene 

verordening 2016.
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Inspanningen van de gemeente

De gemeente heeft het doel een volwaardig voorzieningenniveau in stand te houden. De horeca maakt hier 
ook onderdeel van uit. Een gemeente met krachtige buurten, waarin mensen elkaar ontmoeten en omzien 
naar elkaar en waar goede zorg is voor hen die dat echt nodig hebben. Een levendige en sterke lokale 
economie, met voldoende werkgelegenheid en een aantrekkelijk en concurrerend centrum. Wij willen een 
Heemskerk waar mensen veilig over straat kunnen gaan, kunnen wonen en werken in veilige wijken en een 
veilig centrum. Dat betekent dat criminaliteit en overlast met kracht moeten worden aangepakt. Verder moet 
preventie, toezicht en handhaving het alcoholgebruik beneden de 18 jaar en overmatig alcoholgebruik (onder 
de jeugd en ouderen) worden teruggedrongen.

De gemeente zorgt ervoor dat minimaal één maal per jaar een horecaoverleg wordt georganiseerd met de 
horecaondernemers, de politie en desgewenst andere partners en belanghebbenden en stuurt een 
gespreksverslag naar de deelnemers. De contactpersoon van de gemeente zal hiertoe een agenda opstellen 
en deze tijdig aan alle partners doen toekomen. De contactpersoon van de gemeente kan aan de deelnemers 
inbreng vragen voor de te behandelen agendapunten. Agendapunten kunnen te allen tijde door de partners 
bij de contactpersoon van de gemeente worden aangedragen.

De gemeente draagt zorg voor de actualisering van het horecaconvenant in overleg met KHN, afd Heemskerk 
wanneer dat geacht wordt nodig te zijn.

De gemeente draagt zorg voor handhaving van de regelgeving op het gebied van de Algemene plaatselijke 
verordening, het bouwen, het milieu, de brandveiligheid, de Drank- en Horecawet en de Wet op de 
Kansspelen.

De omgevingsdienst IJmond zal in opdracht van de gemeente door middel van handhaving eventuele 
geluidsoverlast vanuit de horecabedrijven aanpakken.
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Inspanningen van de politie

De politie voorziet in een contactpersoon voor de horeca. Doordeweeks is dat de wijkagent en in de 
weekenden kan worden gebruik gemaakt van de ‘horecatelefoon’. Het nummer wordt niet in dit convenant 
opgenomen. Het wordt wel aan de ondertekenaars verstrekt. De drempel om aangifte te doen of iemand de 
toegang tot de horeca te ontzeggen is soms hoog vanwege de angst voor vergeldingsacties. De 
contactpersoon van de politie zal voor de horecaondernemer als klankbord en adviseur dienen. De informatie 
die besproken wordt tussen de contactpersoon van de politie en horecaondernemer wordt zonder wederzijdse 
toestemming met niemand gedeeld. 

De Politie spant zich in om regelmatig, 1 á 2 keer per kwartaal een ‘rondje horeca’ te doen en lopende zaken 
te bespreken en het contact ‘warm te houden’. Op momenten dat extra drukte en risico’s worden verwacht zal 
de Politie extra mankracht inzetten om de druk over meerdere schouders te verdelen. De bevoegdheid om 
hierover te beslissen ligt bij de Politie, in samenspraak en onder het gezag van de Burgemeester. 

In geval van calamiteiten of andere spoedgevallen kan de horecaondernemer bellen naar de 112 meldkamer 
en vragen naar de politie. Voor minder spoedeisende zaken kan gebeld worden naar het nummer 0900-8844 
of de ‘horecatelefoon’.
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Inspanningen van de horecaondernemer

De horecaondernemer doet er alles aan, in alle redelijkheid en billijkheid binnen zijn mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden om de openbare orde en rust rondom zijn horeca-inrichting te bewaren. Hiertoe stelt 
de horecaondernemer huis- en gedragsregels op voor zijn bezoekers. De horecaondernemer stelt het 
onderwerp ‘openbare orde en rust’ regelmatig aan de orde in zijn overleg met medewerkers. Zij maken de 
bezoekers van het horecabedrijf zoveel mogelijk bewust van het gewenste gedrag inzake openbare orde en 
rust.

De horecaondernemer ziet erop toe, in alle redelijkheid en billijkheid binnen zijn mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden, dat het komende en gaande publiek zich gedraagt (conform de opgestelde 
gedragsregels). De verantwoordelijkheid van de ondernemer houdt niet op bij de deur. De horecaondernemer 
draagt ook zorg, in alle redelijkheid en billijkheid binnen zijn mogelijkheden en verantwoordelijkheden, voor 
het toezicht in de directe omgeving. Zo nodig spreekt hij zijn gasten hierop aan.

De horecaondernemer zorgt voor goede signalering en veilige opvang van bezoekers van zijn bedrijf die 
kennelijk ten gevolge van (overmatig) middelengebruik of anderszins onwel zijn geworden. Bij dreigende 
gezondheidsproblemen wordt door of namens de horecaondernemer direct medische hulpverlening 
ingeschakeld en de politie gewaarschuwd.

De horecaondernemer waarschuwt tevens de politie wanneer er sprake is van (mogelijke) openbare 
ordeverstoring.

De horecaondernemer onderschrijft het beleid gericht op het terugdringen van alcoholgebruik door jongeren 
en het voorkomen van overmatig alcoholgebruik en alcoholmisbruik onder zowel jongeren als ook ouderen.
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Convenantafspraken
5.1 Veiligheid

Voor iedereen moet een uitgaansgelegenheid gezellig, leefbaar en veilig zijn. Daarom zijn er huis- en 
gedragsregels opgesteld waaraan bezoekers zich moeten houden. 
1. De horeca hanteert collectieve huis- en gedragsregels conform het bijgevoegd model (bijlage ) of 

bepalingen van gelijke strekking. Wijziging van het model geschiedt uitsluitend na instemming van alle 
partijen die het convenant hebben ondertekend. 

2. De huis- en gedragsregels worden duidelijk voor of bij binnenkomst aan de gasten kenbaar gemaakt. 
3. De horecaondernemer kan het model met eigen huis- en gedragsregels aanvullen die in dit geval ook 

duidelijk kenbaar worden gemaakt. 

Verantwoording: de horecaondernemer 
Handhaving:   de gemeente 

5.2 Sluitingstijd
1. Horeca-ondernemers die deelnemen aan het convenant komen in aanmerking voor een ontheffing van de 

geldende sluitingstijd op grond van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening  2017 (Apv). 
Onderstaande tijden gelden niet langer, indien het sluitingsuur in de Apv wordt gewijzigd. 
a. Voor de horeca-inrichting zonder convenant geldt door de week, d.w.z. maandag, dinsdag, 

woensdag, donderdag en vrijdag, een sluitingstijd van 01.00 uur tot 07.00 uur en op zaterdag en 
zondag geldt een sluitingstijd van 02.00 uur tot 07.00 uur.

b. Voor de horeca-inrichting met convenant geldt door de week, d.w.z. maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag, een sluitingstijd van 02.00 uur tot 07.00 uur en op zaterdag en zondag geldt 
een sluitingstijd van 04.00 uur tot 07.00 uur.

c. De horecaondernemer laat door de week na 01.00 uur en op zaterdag en zondag na 02.00 uur geen 
bezoekers meer toe in de horeca-inrichting.

d. Een half uur vóór het sluitingstijdstip wordt het geluidsniveau van de muziek teruggebracht tot 
achtergrondmuziek. Een kwartier vóór het sluitingstijdstip worden geen consumpties meer verstrekt 
en wordt de volledige verlichting in de horeca-inrichting ontstoken en vijf minuten vóór het 
sluitingstijdstip wordt het ten gehore brengen van muziek geheel gestaakt.

e. De horecaondernemer doet door de week om 01.00 uur en op zaterdag en zondag om 02.00 uur de 
buitenverlichting uit, hij dooft de lichtreclame en blindeert de ramen. 

f. De horecaondernemer zorgt er voor dat tijdens de sluitingstijd geen bezoekers meer aanwezig zijn.

Verantwoording: de horecaondernemer, de gemeente
Handhaving: de gemeente, de politie
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5.3 Leefomgeving, openbare orde en veiligheid
De verantwoordelijkheid van de politie is gericht op de opsporing van strafbare feiten en op het houden van 
toezicht gericht op het handhaven van de openbare orde. De horecaondernemers hebben hier (in hun directe 
omgeving) een ondersteunende rol in.  
Voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid worden de volgende afspraken gemaakt: 
1. De horecaondernemer spreekt zijn/haar gasten aan op ongewenst gedrag in de directe omgeving van de 

horeca-inrichting en grijpt, voor zover mogelijk is, in. Hij kan hiervoor verwijzen naar de huis- en 
gedragsregels. Het gaat dan onder andere om geluidsoverlast, vernielingen en wildplassen.

2. De directe omgeving betreft het gebied binnen een straal van 50  meter rondom de ingang(en) van de 
horeca-inrichting of zoveel meer als logisch is. De horecaondernemer neemt adequate maatregelen, 
welke  in alle redelijkheid en billijkheid binnen zijn mogelijkheden en verantwoordelijkheden vallen, ter 
voorkoming van samenscholingen van bezoekers van de inrichting in de directe omgeving van de horeca-
inrichting, die het woon- of leefklimaat in de omgeving kunnen verstoren. Onder adequate maatregelen 
wordt in ieder geval verstaan: 

a. het sommeren van bezoekers om zich te verwijderen uit de directe omgeving van de horeca-
inrichting; 

b. het aanspreken van de bezoekers op hun gedrag; en
c. het direct melden van overlast bij politie.

3. De leidinggevende of de portier weert en verwijdert consequent personen die de toegang tot de inrichting 
is ontzegd. 

4. De horecaondernemer is verplicht bezoekers aan te spreken en hen (meer) bewust te maken van hun 
eigen verantwoordelijkheid en hen te stimuleren tot een betere sociale controle. 

5. De horecaondernemer draagt er nauwlettend zorg voor dat glaswerk en drank niet door de bezoekers 
mee worden genomen buiten de inrichting.

6. Verontreiniging in de onmiddellijke omgeving van de horeca-inrichting, die kennelijk afkomstig is vanuit de 
inrichting, binnen genoemde straal van 50 meter, dient onverwijld te worden verwijderd.

7. In geval van aantasting van de openbare orde en/of van het woon- en leefklimaat van de omgeving, meldt 
de horecaondernemer dit onverwijld aan de politie.

8. De politie houdt in het weekend rondom de horeca-inrichtingen intensief en adequaat toezicht op 
strafbare feiten en handhaving van de openbare orde. Het toezicht wordt uitgevoerd door geüniformeerde 
en niet-geüniformeerde surveillance en bij voorkeur lopend of per fiets. Noodhulp krijgt altijd voorrang. De 
gemeente en de politie maken aanvullende werkafspraken. 

9. Alle nader door of vanwege de teamchef van de regiopolitie Kennemerland te geven aanwijzingen dienen 
stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

10. De politie is voor noodgevallen op een snelle wijze telefonisch te bereiken voor de horecaondernemers.  
11. Er is een vast aanspreekpunt bij de politie. Met deze persoon kunnen de ervaringen van het afgelopen 

weekend aan het begin van de week worden doorgenomen en eventueel aanvullende afspraken gemaakt 
worden. Voor beleidsmatige en operationele zaken kan in ieder geval op maandagochtend contact 
worden opgenomen met de politie en/of de gemeente.  

12. De politie heeft een tweewekelijks overleg met de burgemeester en de adviseur Veiligheid om afspraken 
en incidenten te bespreken. 

13. Voorschriften ingevolge en als vermeld in het Bouwbesluit en de Bouwverordening dienen stipt te worden 
opgevolgd.

Verantwoording:  de horecaondernemer, de politie, de gemeente 
Handhaving:  de gemeente, de politie
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5.4 Geluidsoverlast
Geluidsoverlast wordt vooral veroorzaakt door (harde) muziek en aanwezige bezoekers in (en rondom) de 
horeca-inrichtingen. Om geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken, zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Alle partijen spannen zich in een zo gezond mogelijk horecaklimaat te realiseren zonder dat dit ten koste 

gaat van het woon- en leefklimaat.
2. Krachtens de Wet Milieubeheer gelden er voor horeca-inrichtingen geluidsnormen. Deze normen zijn 

opgenomen in het Activiteitenbesluit. De horecaondernemers zijn verantwoordelijk voor het nemen van 
acties om deze geluidsvoorschriften na te leven.

3. De buitendeuren en buitenramen van de horeca-inrichting dienen vanaf 24.00 uur tijdens het ten gehore 
brengen van muziek geheel gesloten te zijn en gesloten te worden gehouden, behoudens voor het 
onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.

Verantwoording: de horecaondernemer
Handhaving: de gemeente, de milieudienst

5.5 Wapens, geweld en bedreiging
1. De horecaondernemer stelt de politie onmiddellijk in kennis bij het constateren van bedreiging of geweld 

in of in de directe omgeving van zijn horeca-inrichting.
2. De horecaondernemer meldt de constatering van de aanwezigheid van wapens, geweld en bedreigingen 

in of in de directe omgeving van zijn horeca-inrichting bij de politie. Het melden van strafbare feiten is voor 
het OM en de politie noodzakelijk om door te kunnen pakken richting verdachten.

Verantwoording: de horecaondernemer
Handhaving: de politie

5.6 Drugsbeleid
Het gebruik en dealen van drugs in en om horeca-inrichtingen is volgens landelijke wetgeving strafbaar en 
vanwege de veiligheids- en gezondheidsrisico’s onaanvaardbaar en moet in alle gevallen worden 
tegengegaan.
1. Het verbod tot drugsgebruik in een horeca-inrichting is onderdeel van de huis- en gedragsregels van de 

betreffende inrichting. De horecaondernemer is ervoor verantwoordelijk dat de huis- en gedragsregels, 
ook ten aanzien van drugs, worden nageleefd. Hij spreekt bezoekers aan op hun gedrag.

2. Bezoekers die kennelijk onder invloed zijn van drugs worden geweerd uit het horecabedrijf.
3. Drugs in een horeca-inrichting zijn een gevaar voor de veiligheid. Zowel het handelen in als het gebruik 

van drugs in uitgaansgelegenheden brengen onaanvaardbare veiligheids- en gezondheidsrisico’s met 
zich mee. Om die reden spannen de convenantpartijen zich gezamenlijk in voor een drugsvrije lokale 
horeca.

4. De horecaondernemer meldt de constatering van de aanwezigheid van drugs (bezit, gebruik of het 
verhandelen ervan) in of in de directe omgeving van hun horeca-inrichting bij de politie. Het melden van 
dergelijke strafbare feiten is voor het OM en de politie noodzakelijk om door te kunnen pakken richting 
verdachten.

Verantwoording: de horecaondernemer
Handhaving: de politie
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5.7 Portiers
Werkzaamheden van portiers worden aangemerkt als werkzaamheden waar het regiem van de Wet op de 
particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus op van toepassing is.
Aangezien de wijze waarop portiers hun werkzaamheden verrichten van direct belang is in relatie tot de 
openbare orde is deze paragraaf in deze beleidsregel opgenomen en van toepassing indien de betreffende 
horecaondernemer gebruik maakt van een portier.
1. De horecaondernemer draagt zorg voor deugdelijk toezicht in de inrichting en de onmiddellijke omgeving 

daarvan.
2. Als portiers in een horeca-inrichting mogen alleen personen worden tewerkgesteld, die voldoen aan de 

eisen gesteld in de Wet op de particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus.
3. De portiers zijn tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden in het bezit van communicatiemiddelen 

zodat zij bij calamiteiten tijdig de politie kunnen waarschuwen.
4. De portier heeft tot taak de orde en rust in de inrichting, bij de toegang van de inrichting en de 

onmiddellijke omgeving daarvan te bewaken.
5. De portier onthoudt zich van geweld; zijn of haar optreden is gericht op de-escalatie.
6. Een horecaondernemer is verplicht gebruik te maken van een portier, indien in een inrichting of binnen 

een straal van 50 meter daarbuiten een evenement plaats vindt waarbij alcoholhoudende drank voor 
gebruik ter plaatse wordt verstrekt en in de inrichting meer dan 250 bezoekers aanwezig zijn, behoudens 
het uitzonderlijke geval dat de aard van het evenement zodanig is dat buiten twijfel staat dat een portier 
niet nodig is, omdat er geen enkele zorg is m.b.t. de orde en rust).

Verantwoording: de horecaondernemers
Handhaving: de gemeente

5.8 Alcoholmatiging
Overmatig alcoholgebruik tijdens de uitgaansuren levert veiligheidsrisico’s op. Om preventief het
overmatig alcoholgebruik tegen te gaan, zijn horecaondernemers verplicht zich aan landelijke wetgeving te 
houden. Ter ondersteuning hiervan worden de volgende afspraken gemaakt:
1. Aan personen die zich in kennelijke staat van dronkenschap in een horeca-inrichting bevinden worden 

geen alcoholhoudende dranken verstrekt.
2. De horecaondernemer spant zich in om er voor te zorgen dat personen die zich (bijna) in kennelijke staat 

van dronkenschap in een horeca-inrichting bevinden hun uitgaansactiviteiten beëindigen (en huiswaarts 
keren). 

3. Aan personen van wie niet is vastgesteld dat ze de vereiste leeftijd van 18 jaar hebben bereikt wordt geen 
alcoholhoudende drank verstrekt.

4. In de horeca-inrichting wordt geen dienst gedaan in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed 
van andere psychotrope stoffen.

5. De horecaondernemer verstrekt geen alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die 
voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs (happy hours) die in de betreffende 
horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Verantwoording: de horecaondernemer
Handhaving: de gemeente
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Horecaoverleg
Twee keer per jaar wordt op beleidsmatig niveau, of vaker indien dit noodzakelijk is, wordt een overleg 
gehouden tussen de KHN, afd Heemskerk, de politie en de gemeente. Initiatiefnemer is de gemeente. Tijdens 
dit overleg worden ervaringen met uitgaande bezoekers en de geplande evenementen voor het komende jaar 
met elkaar besproken. Onderlinge afstemming is in het gesprek een belangrijk onderdeel. Ook kunnen 
evenementen van het vorige jaar worden geëvalueerd.

Verantwoording: de gemeente, de horecaondernemers
Handhaving: niet van toepassing
 

Ondertekening van dit convenant

Dit convenant is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de gemeente Heemskerk, de politie Noord-
Holland, regio Kennemerland, district IJmond en Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Heemskerk).

Inwerkingtreding

1. Dit convenant treedt in werking na ondertekening door de horecaondernemer, de politie en de 
burgemeester. 

2. De burgemeester, de politie en de horecaondernemer hebben het recht om dit convenant eenzijdig op te 
zeggen, zonder een opzegtermijn in acht te moeten nemen.

3. De opzegging dient met redenen omkleed te zijn.
4. Bij opzegging van dit convenant kan de burgemeester de ontheffing, als bedoeld onder bepaling 5.2 van 

de convenantafspraken (sluitingstijd), intrekken of wijzigen.
5. Dit convenant heeft een werkingsduur van één jaar, maar wordt steeds stilzwijgend met één jaar  

verlengd.

Aldus opgemaakt te Heemskerk 
De horecaondernemer voornoemd,
Naam datum

De politie voornoemd,
Naam datum

De burgemeester voornoemd,
 Naam datum
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BIJLAGE 1: Voorbeeld huisregels

Onze huisregels:

1  Volg aanwijzingen van het personeel op
2 Toegangscontrole met legitimatie mogelijk
3 Wij verkopen geen alcohol en tabak aan personen beneden de leeftijd die de wet voorschrijft
4 Geen wapens of drugs
5 Geen ongewenste intimiteiten
6 Geen agressie of racisme
7 Geen hinderlijk gedrag
8 Kleed u correct
9 Geen groepskenmerkende negatief sfeerbepalende kleding
10 Geen eigen consumpties
11 Glaswerk moet binnen of op terras blijven
12 Geen overlast voor de buren


