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Onderwerp 
Horecavergunning Sport- en ontmoetingscentrum't Cromwiel. 

Steenbergen; 17 november 2016 

Aan de Raad, 
1 . Aanleiding 
Eind 2014 heeft het aanbestedingstraject plaatsgevonden voor een nieuwe beheerder voor Sport- en 
ontmoetingscentrum 't Cromwiel in Steenbergen. 
Bij ons besluit van 2 december 2014 is het beheer gegund aan Hydrasport BV uit Valkenswaard. 
Deze organisatie heeft met ingang van 1 januari 2015 beheer en exploitatie van 't Cromwiel risicodragend op zich 
genomen. Hiervoor is een huur- en exploitatieovereenkomst met Hydrasport opgesteld en ondertekend. Conform 
deze overeenkomst is het aan Hydrasport om te voldoen aan de vereiste vergunningen. Bij de start van de exploitatie 
is er, bij omissie van Hydrasport, geen horecavergunning aangevraagd. 

2. Rechtzetten horecavergunning 
Toen op 21 juni 2016 bekend werd dat de vereiste vergunning niet bleek aangevraagd, is direct contact opgenomen 
met de directie van Hydrasport BV. De directie was in de veronderstelling dat het vergunningstraject in orde was 
maar zou dit intern nagaan. Hydrasport heeft vervolgens aangegeven dat zij niet beschikte over de horecavergunning 
en heeft alles in het werk gezet om de aanvraag hiervoor zo snel mogelijk rond te krijgen. De horecavergunning is op 
28 juli 2016 verleend en op 31 juli 2016 gepubliceerd. 

Opgemerkt moet wel worden dat ook al ontbrak de officiële vergunning, Hydrasport op de werkvloer de zaken goed 
op orde had en de kwaliteit op het vereiste niveau lag wat betreft de horeca in 't Cromwiel. 

3. Mogelijke sanctie 
Wij hebben vragen ontvangen van uw raad of er mogelijke sancties aan Hydrasport opgelegd worden. 
Op basis van de Sanctietabel behorend bij het gemeentelijke Alcohol- en Horecasanctiebeleid kan, indien een bedrijf 
exploiteert zonder dat de hiervoor benodigde vergunning is aangevraagd, een bestuurlijke boete opgelegd worden 
van C 1360,-. Voordat deze sanctie wordt opgelegd, wordt eerst een begunstigingstermijn van een week gegeven om 
de overtreding te verhelpen (door het aanvragen van een vergunning). Hydrasport heeft echter direct actie 
ondernomen en zo snel mogelijk de vereiste gegevens voor het verstrekken van de horecavergunning aangeleverd. 
Dit heeft bijgedragen aan het snel kunnen uitgeven van de horecavergunning. Het opleggen van een bestuurlijke 
boete is in dit geval dan ook niet nodig gebleken. 
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