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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Aanpassing horecanota Gastvrij Bergen 2 (2018 - 2021) 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
de horecanota Gastvrij Bergen 2 aan te passen op het onderdeel 'in- en uitlooptijden'. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
 
Op maandag 21 oktober 2019 heeft de vertegenwoordiger van de horeca Bergen 
meegedeeld dat de horecaondernemers in Bergen centrum stoppen met de inhuur van 2 
beveiligers in het uitgaansgebied. De inhuur van deze beveiligers was onlosmakelijk 
verbonden aan het invoeren van vrije in- en uitlooptijden, één van de speerpunten van de 
horecanota Gastvrij Bergen 2 die op 5 juli 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. 
 
Doordat de horecaondernemers in Bergen centrum nu éénzijdig de afspraak opzeggen, is 
het, mede gelet op de reacties tijdens de discussiebijeenkomst op 19 april 2018 met diverse 
partijen, niet meer dan billijk dat dat de oude situatie wordt hersteld. Dat wil zeggen: 
horecaondernemers in Bergen centrum die op de vrijdag- en zaterdagavond open willen 
blijven tot 03.00 uur zijn verplicht een portier in te huren en mogen na 01.00 uur geen 
bezoekers meer binnen laten. 
 
Omdat in de horecanota Gastvrij Bergen 2 (2018 – 2021) de in- en uitlooptijden worden 
vrijgelaten, wordt de raad voorgesteld dit onderdeel aan te passen. De portiersregeling kan 
ongewijzigd blijven.  
 
 
KEUZERUIMTE 
 
Voorgesteld wordt in het horecabeleid voor de horeca in Bergen centrum de restrictie op te 
nemen dat de vrije in- en uitlooptijden alleen gelden indien de horeca 2 beveiligers inhuurt 
die toezicht houden in Bergen centrum op de vrijdag- en zaterdag avond/nacht. 
 
Andere keuzes zijn: 
• Geen mogelijkheid meer voor vrije in- en uitlooptijden in Bergen centrum. 
• Geen sancties verbinden aan het stopzetten van de inhuur van beveiligers. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
 
Voor de totstandkoming van de horecanota Gastvrij Bergen 2 zijn gesprekken gevoerd met 
horecaondernemers, bewoners, bezoekers, medewerkers gemeente en politie. Ook is op 19 
april 2018 een discussieavond georganiseerd over de speerpunten van het beleid met alle 
eerder genoemde partijen.  
 
De volgende 2 speerpunten zijn van belang voor dit advies:  
• Vrije in- en uitlooptijden op vrijdag/zaterdag voor de gehele gemeente Bergen en 
• Gewijzigde portiersregeling. 
Tijdens de discussieavond heeft 59% voor het loslaten van de ín- en uitlooptijden’ gestemd 
en 41% tegen. De tegenstemmers waren vooral bewoners van Bergen centrum. Zij maakten 
zich zorgen over een mogelijke toename van de overlast op straat. Deze zorg werd op die 
avond (deels) weggenomen door de horecaondernemers en de burgemeester met de 
toezegging dat 2 beveiligers op de vrijdag- en zaterdag avond/nacht op straat toezicht 
gingen houden. Tevens werd de afspraak gemaakt dat deze 2 beveiligers in de plaats 
kwamen van de portier aan de deur van de horecaonderneming. 
 
Het nieuwe horecabeleid moest ook worden ‘vertaald’ in de Apv. De gemeenteraad heeft in 
zijn vergadering van oktober 2018 besloten over deze aanpassing.  
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Vervolgens heeft de burgemeester in november 2018 nadere afspraken gemaakt met de 
horecaondernemers, de belangenvereniging, politie en een vertegenwoordiger van de BBC 
over de invulling van de portiersregeling. Afgesproken is dat voor een jaar een proef werd 
gestart met de inzet van 2 beveiligers op de vrijdag- en zaterdagavond/nacht in Bergen 
centrum. Inwoners konden direct hun klachten melden bij deze 2 beveiligers zodat zij hierop 
konden acteren. De proef is eind december 2018 gestart. De gemeente ontvangt wekelijks 
overzichten van de constateringen van beveiligers. Regelmatig werd de voortgang 
besproken met de politie en een vertegenwoordiger van de horeca. Ook is tweemaal met het 
beveiligingsbedrijf gesproken en in augustus zijn de ervaringen van de bewoners gevraagd 
via de BBC. Een (snelle) peiling van de BBC onder hun leden leverde een gemixt beeld op 
met de conclusie dat het in het algemeen redelijk rustig is en de inzet van de beveiligers 
kennelijk effect heeft. 
 
Voordat echter een evaluatie van de pilot heeft kunnen plaatsvinden, hebben de 
horecaondernemers besloten per 1 november 2019 te stoppen met de inhuur van 2 
beveiligers in Bergen centrum. Omdat hiermee een belangrijke voorwaarde wegvalt voor het 
vrijlaten van de in- en uitlooptijden wordt voorgesteld de horecanota als volgt aan te passen 
(zie blauwe tekst): 
 
Speerpunt vrije in- en uitloop op vrijdag /zaterdag voor de gehele gemeente Bergen 
Op dit moment is het in de gemeente Bergen zo geregeld dat horecaondernemers na 01.00 
uur (in de aangewezen uitgaansgebieden en alleen op de vrijdag- en zaterdagavond) hun 
deuren moeten sluiten voor nieuwe bezoekers indien zij tot 03.00 uur open blijven. 
Bezoekers die binnen zijn, mogen binnen blijven tot sluitingstijd. Omdat we inzetten op het 
verlaten van de aangewezen uitgaansgebieden kiezen we nu voor vrije in – en uitlooptijden 
op de vrijdag- en zaterdagavond in de gehele gemeente, met een restrictie voor de kern 
Bergen. De vrije in- en uitlooptijden gelden alleen voor Bergen centrum indien de 
horecaondernemers collectief 2 beveiligers inhuren. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 
Gelet op de diverse reacties van de inwoners van Bergen centrum, de resultaten van de pilot 
met de inhuur van 2 beveiligers en de capaciteit van de politie geeft het college de voorkeur 
aan de voorgestelde aanpassing van de horecanota. 
 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
 
Niet van toepassing. 
 
RISICO’S  
 
Het stoppen met de inhuur van 2 beveiligers kan gevolgen hebben voor de veiligheid van 
bezoekers. Tijdens de uitgaansavonden vormen zij de ogen en oren in Bergen centrum. Bij 
een onrustige situatie proberen zij te de-escaleren en de politie te informeren. Vanwege een 
tekort aan capaciteit bij de politie is de bezetting van hun Horeca Interventie Team onder 
druk komen te staan. Ook is er veel onrust in de regio (met name de laatste tijd in Castricum) 
waar dit HIT team veelvuldig aanwezig is. Dat betekent bij calamiteiten in Bergen dat het 
langer kan duren voordat de politie ter plaatse is.  
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FINANCIËN  
 
Niet van toepassing. 
 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 
Bij de totstandkoming van de horecanota Gastvrij Bergen 2 zijn, naast andere partijen, 
bewoners van Bergen centrum betrokken. Naast interviews en inspraak is een 
discussieavond geweest over de belangrijkste aanpassingen in het beleid (zie bijgevoegd 
verslag discussieavond). Ook is een vertegenwoordiger van de BBC aanwezig geweest bij 
het maken van nadere afspraken met de horeca en politie over de inhuur van beveiligers in 
november 2018. De burgemeester heeft persoonlijk de vertegenwoordiger van de BBC 
geïnformeerd over het stopzetten van de inhuur van beveiligers.  
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
 
Tegelijkertijd met dit voorstel wordt de raad voorgesteld de Apv Bergen aan te passen. Hierin 
is de wijziging inzake de vrije in- en uitlooptijden meegenomen. 
 
Voor het verdere verloop inzake overlast in Bergen centrum vinger aan de pols houden door 
middel van meldingen bij de politie, ons meldpunt horecaoverlast en rapportages van de 
controles door de Boa’s Alkmaar. 
  
 
BIJLAGEN 
 

1. Horecanota Gastvrij Bergen 2 (2018 – 2021) 
2. Verslag discussieavond rondom horecabeleid op 19 april 2018 

 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
- 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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