PROGRAMMA NVDI LEDENVERGADERING OP 1 JUNI A.S. TE APELDOORN
Thema: Bestuurlijke inmenging bij de handhaving van de Drank- en
Horecawet.
Gasten: Professor Mr. Pieter van Vollenhoven en Drs. Ingrid de Jong namens de Stichting
Maatschappij en Veiligheid.
Toelichting op het thema.
Er komen regelmatig signalen uit de DHW-handhavingspraktijk die erop wijzen dat het lokale bestuur
opmerkelijk keuzes maakt met betrekking tot de afhandeling van overtredingen en/of het afwikkelen
van boeterapporten; keuzes die soms tegen de bepalingen gesteld in de Drank- en Horecawet en
daarmee dus ook de opvattingen van de DHW-inspecteur ingaan.
De Stichting Maatschappij en Veiligheid heeft ervaring met het geven van adviezen aan lokale
overheden en bedrijven over het inspectiebeleid in het algemeen. Zij signaleren processen die we
ook in de praktijk van het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet tegenkomen.
In de discussie over deze kwestie staat de vraag centraal hoe de balans moet worden gevonden
tussen enerzijds de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de overheid en anderzijds de persoonlijke
beroepsverantwoordelijkheid van de inspecteur.
Prof. Mr. Pieter Van Vollenhoven en Mw. Drs. Ingrid de Jong willen als gast hun kennis en ervaringen
graag met ons delen en erover meedenken hoe wij als DHW-inspecteurs het beste kunnen opereren
in dit spanningsveld.

Datum: donderdag 1 juni 2017
Locatie: Raadszaal gemeente Apeldoorn, Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn
Zaal open: 9.00 uur
Programma: 9.30 – 13.30 uur
1. 9.30 - 9.35: Welkom door de NVDI-voorzitter, Roxanne Sabbé.
2. 9.35 - 9.45: Welkom door dhr. Berends, Burgemeester gemeente Apeldoorn.
3. 9.45 - 10.00: De laatste politieke nieuwsfeiten op een rij, René Abbink inspecteur
DHW Gemeente Nijkerk/Wageningen/Frisvalley.
4. 10.00- 10.30: Bestuurlijke inmenging: drie voorbeelden uit de praktijk, Michiel van
Baardewijk, Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid gemeente Lingewaard.
5. 10.30-11.00: Bestuurlijke inmenging: inbreng ervaringen van de aanwezige leden,
gesprek met de aanwezige leden onder leiding van Michiel van Baardewijk.
6. 11.00-11.30: koffiepauze

7. 11.30-12.30: Discussie over oplossingen: Hoe ga je als DHW-inspecteur om met het
hanteren van bestuurlijke inmenging in de praktijk. Discussie onder leiding van
Roxanne Sabbé, voorzitter NVDI.
8. 12.30-13.30: afsluiting en netwerklunch
Kosten voor de deelnemers
Deze open ledenvergadering is toegankelijk voor:
 Leden van de NVDI (gratis deelname)
 Aspirant leden van de NVDI (€ 45, - waarmee desgewenst ook het lidmaatschap voor
2017 kan worden betaald).
Opgave: Aanmelden voor deze vergadering is verplicht. De sluitingsdatum betreft dinsdag 30
mei 2017. Wilt u zich aanmelden? Stuur een e-mail naar info@dhwinspecteur.nl. U ontvangt
een bevestiging indien uw aanmelding in goede orde is ontvangen.
Informatie:
Secretariaat NVDI
t.a.v. Merel Lubbers MSc
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
info@dhwinspecteur.nl
www.dhwinspecteur.nl

