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onderwerp Artikel 40 vragen Jumbo supermarkt 

Geachte heer De Neve, 

Steenbergen, 1 maart 2016 

Op basis van artikel 40 heeft U enkele vragen gesteld die betrekking hebben op de 
verkoop van sterk alcoholhoudende drank in de Jumbo supermarkt aan het Floraplein 2 te 
Steenbergen. Hieronder treft u de vragen en onze antwoorden hierop aan. 

1. Is het college van burgemeester en wethouders bekend met het gegeven dat in de 
supermarkt gevestigd aan het Floraplein te Steenbergen sterke alcoholhoudende 
drank wordt verkocht? 
Antwoord: dit was ons niet bekend, maar de Slijtersunie heeft ons hierop gewezen en 
verzocht hiertegen handhavend op te treden. 

2. Is het wettelijk toegestaan een slijterij waar sterke alcoholhoudende drank wordt 
verkocht in werking te hebben welke kan worden betreden door de gewone 
winkelingang van een supermarkt? 
Antwoord: dit is toegestaan, mits over de benodigde Drank- en Horecawetvergunning 
wordt beschikt. 

3. Voldoet deze winkel aan de inrichtingseisen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en 
Horecawet (artt. 8-11)? 
Antwoord: dit maakt onderdeel uit van de inhoudelijke toets in het kader van de 
ingediende vergunningsaanvraag Drank- en Horecawet. 

4. Is door of namens het college van burgemeester en wethouders een slijterijvergunning 
voor deze winkel afgegeven? 
Antwoord: de aanvraag is op 27 januari 2016 ingekomen en thans wordt beoordeeld of 
de vergunning afgegeven kan worden. 

5. Beschikken de leidinggevenden, voor zover vermeld op een door of namens het 
college afgegeven slijterijvergunning, over een SVH verklaring sociale hygiene en/of 
Verklaring Vakbewaamheid? 
Antwoord: dit maakt onderdeel uit van de inhoudelijke toets in het kader van de 
ingediende vergunningsaanvraag Drank- en Horecawet en zal als zodanig worden 
meegenomen. 

6. Indien dat het geval is, zijn deze leidinggevenden altijd in de slijterij aanwezig (art 24 
lid 1 Drank- en Horecawet)? 
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Antwoord: er dient altijd minimaal één leidinggevende aanwezig te zijn in de slijterij. Of 
dit daadwerkelijk zo is, zal blijken uit controles inzake de Drank- en Horecawet. 

7. Op welke wijze wordt in de slijterij voorlichting en advies over het gebruik van sterke 
alcoholhoudende drank gegeven aan kopers? 
Antwoord: op welke wijze dit geschied is aan de verkoper. Ons beleid ziet hier niet op 
toe. 

8. Aan het college is reeds op 1 december 2015 een handhavingsverzoek gericht, 
waarna aan Slijtersunie eerst op 15 januari 2016 per mail werd bericht dat een 
onderzoek zou worden ingesteld door de BOA. Is niet eerder dan op dat moment een 
handhavingactie gestart en waarom is de reactie op het verzoek 6 weken uitgebleven? 
Antwoord: op 2 december 2015 heeft de Slijtersunie een brief gestuurd, waarin is 
aangegeven dat zij hebben gemerkt dat bij de Jumbo supermarkt aan het Floraplein 2 
te Steenbergen niet altijd een leidinggevende aanwezig is tijdens openingstijden. Er is 
verzocht om constatering van deze overtreding en op basis daarvan handhavend op te 
treden. Dit verzoek is aan de Boa-pool DHW doorgegeven, met het verzoek om een 
controle bij de Jumbo te houden. Op 12 januari jl. is de Slijtersunie hiervan per email 
op de hoogte gebracht. Op 13 januari jl. heeft de Slijtersunie hierop bericht dat zij het 
resultaat van de controle afwacht en dat ze ervan uitgaat nog een besluit op het 
verzoek om handhaving te ontvangen. Op 13 januari jl. is per email geantwoord dat wij 
het verzoek hebben opgevat als een verzoek om constatering, maar nog niet als een 
verzoek om handhaving. Daarbij is tevens aangegeven dat wij conform de sanctietabel 
die hoort bij het Alcohol- en Horecasanctiebeleid de overtreder eerst een 
waarschuwing geven (indien een overtreding wordt geconstateerd) en pas daarna 
overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. De Slijtersunie is verzocht de 
controle af te wachten en als ze van mening is dat het verzoek toch opgevat moet 
worden als een verzoek om handhaving, dat ze dit dan aangeven. Hierop is geen 
reactie ontvangen, maar vervolgens is wel op 18 februari jl. een formulier ontvangen 
inzake de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, inhoudende dat indien niet 
binnen twee weken op het verzoek om handhaving is beslist, er een dwangsom 
verschuldigd is. De burgemeester zal binnen deze termijn alsnog een beslissing op het 
verzoek om handhaving nemen. 

9. Richt(te) de controle van de BOA zich uitsluitend op de aanwezigheid van een 
leidinggevende of ook op de gehele inrichting? 
Antwoord: op 23 januari jl. heeft een boa van de Boa-pool DHW een controle 
uitgevoerd bij de Jumbo en geconstateerd dat er geen Drank- en Horecavergunning 
getoond kon worden. Er was wel een leidinggevende aanwezig. Voordat de rapportage 
van deze controle was opgesteld, is op 27 januari jl. de benodigde 
vergunningsaanvraag Drank- en Horecawet van Jumbo supermarkten ontvangen. 
Hierop stond o.a. de aangetroffen leidinggevende als leidinggevende vermeld in het 
aanvraagformulier. Nu de aanvraag is ingediend en in behandeling genomen, is er 
zicht op legalisering van de overtreding. De overtreder hoeft niet meer aangeschreven 
te worden om de overtreding te beëindigen (door het aanvragen van de benodigde 
vergunning), aangezien deze reeds is aangevraagd. 

10. Heeft deze controle al resultaat opgeleverd? 
Antwoord: het resultaat is dat de benodigde vergunning is aangevraagd. 

11. Heeft reeds een aanschrijving of andere bestuursmaatregel plaats gevonden? 
Antwoord: nu de benodigde vergunning is aangevraagd, is het niet meer nodig om een 
aanschrijving uit te doen. Als de vergunning wordt geweigerd, zal er wel een 
aanschrijving volgen. 



12. Welke maatregelen treft het college om het te koop aanbieden van sterke drank in 
strijd met de wet zo spoedig mogelijk te stoppen? 
Antwoord: nu de benodigde vergunning is aangevraagd en er zicht is op legalisering, is 
het niet nodig om maatregelen te treffen. 

13. Wanneer verwacht het college dat deze toestand beëindigd zal zijn? 
Antwoord: de wettelijke behandelingstermijn bedraagt maximaal drie maanden voor 
een vergunningsaanvraag Drank- en Horecawet. Binnen deze termijn zal een 
beslissing op de aanvraag worden genomen. 

Hoogachtend, 

de 

Belt, MBA 


