Uitnodiging voor ieder NVDI-lid, zijn of haar teamleider en collegavergunningverstrekker
Thema: De Drank- en Horecawet Inspecteur in de schijnwerper!
Open ledenvergadering over het werkveld van de Drank- en Horecawet Inspecteur, en
zijn/haar rol bij de uitvoering van het lokale alcoholbeleid.
Voor deze vergadering worden, naast de leden en aspirant-leden, in het bijzonder de
teamleiders van DHW-inspecteur en de vergunningverstrekkers uitgenodigd.
Datum: donderdag 1 december 2016
Locatie: Congrescentrum ‘De Schakel’, Oranjelaan 10, Nijkerk (nabij NS-station).
Zaal open: 9.00 uur
Ochtendprogramma: 9.30- 12.00 uur
1. Welkom door de dagvoorzitter, Michiel van Baardewijk
2. Mijn verhaal: Roxanne Sabbé, voorzitter van de NVDI over de bijdrage van de NVDI
aan de kwaliteitsverbetering van het lokale toezicht.
3. Mijn verhaal: Remco Bakker, DHW-inspecteur te Den Helder:
De best-practices uit mijn jarenlange praktijk als Drank- en Horecawet Inspecteur
4. Mijn verhaal: Suzanna Rechtuijt, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
Amsterdam: Toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet in het
Amsterdamse uitgaansleven
Pauze 11.00 uur
Plenair debat over Toezicht en Handhaving, ingeleid door drie korte pitches:
*Hans Kant, Koninklijke Horeca Nederland: dit is mijn visie op effectief
horeca-toezicht!
*Gemeentelijke beleidsmedewerker, (nog te bevestigen):
Beperk de Drank- en Horecawet en beperk het toezicht!
*Peter Witjes, Beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid,
Gemeente Lingewaard: Mijn rol achter de schermen bij het toezicht.
Netwerklunch: 12.00 - 13.00 uur

Middagprogramma: 13.00- 15.00 uur
Workshops: 13.00- 14.30 uur
Workshop 1: Handhaving van de Drank- en Horecawet
*Alternatieve vormen van bestuursrechtelijke handhaving van de
leeftijdsgrens. De juridische basis voor creatief handhaven.
*Inzetten van 17-jarige of 18-jarige testkopers bij handhaving: zo kan dat in de praktijk.
Inleiders: Roxanne Sabbé, voorzitter NVDI en Miquel Koppenol, gemeente Utrecht
Workshop 2: De Drank- en Horecawet onder vuur.
De Drank- en Horecawet wordt geëvalueerd. Wat is er overbodig aan de huidige wet, wat
moet er behouden blijven en wat moet eraan worden toegevoegd?
Inleiders: Sandra van Ginneken, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, Hans Kant
(Koninklijke Horeca Nederland) en Michiel van Baardewijk, DHW-inspecteur gemeente
Lingewaard.
14.30- 15.00 uur: Plenaire afsluiting: korte presentaties van de resultaten van de twee
workshops.
Kosten voor de deelnemers
Deze open ledenvergadering is toegankelijk voor:
-Leden van de NVDI (gratis toegang)
-Aspirant leden van de NVDI (€ 90,- waarmee desgewenst ook het lidmaatschap voor 2017
kan worden betaald)
-Teamleiders en gemeentelijke beleidsmedewerkers; idee is dat elke toezichthouder zijn
teamleider en of een vergunningverstrekker meevraagt. Kosten: € 90,- per persoon.
Opgave:
U dient zich aan te melden voor de ledenvergadering voor 24 november 2016 middels de
volgende link: Aanmelden open ledenvergadering
Mocht u problemen ervaren met het aanmelden, stuurt u dan een e-mail naar het
secretariaat.
Let op: één inschrijfformulier per persoon
Informatie
Secretariaat NVDI
t.a.v. Merel Lubbers Msc
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
info@dhwinspecteur.nl
www.dhwinspecteur.nl

