Afhaalmenu
vrijdag 16 maart 2018

Broodje hamburger speciaal met friet en een toetje
€ 6,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Bezwaar
Vorige week ging het over de drank en horecavergunning die mij, van de Cerck, is
verstrekt door de gemeente Midden-Drenthe. Dit papiertje koste mij welgeteld € 594,00.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat het drie papiertjes waren. Dan valt het nog niet mee.
Afgelopen dinsdag heb ik officieel een bezwaarschrift ingediend bij de burgemeester en
wethouders van de gemeente Midden-Drenthe. Ten eerste dat er geen sprake kan zijn van
een nieuwe vergunning maar dat het hier om een wijziging gaat. Ten tweede dat de kosten
van een vergunning veel te hoog zijn. In gemeentes van ongeveer dezelfde grootte als
Midden-Drenthe zijn de kosten meestal minder dan helft. De gemeente Zwolle spant de
kroon met iets meer dan achthonderd euro. Amsterdam is ook duurder. De kakgemeente
Bloemendaal is weer veel goedkoper. Groningen vierhonderd euro maar AA en Hunze
maar € 241,00 en de gemeente Noord-Oostpolder € 225,00. Ik heb verder geen
onderzoek gedaan naar waar die bedragen op gebaseerd zijn. Ik verwacht in ieder geval
van onze gemeente een gedetailleerde verklaring over de reden van de hoogte van de
kosten. Veel kans op een overwinning maak ik niet. Mijn eerste bezwaar zal zo van tafel
geveegd worden. Het is namelijk geregeld bij de wet dat bij een rechtsvorm wijziging een
geheel nieuwe vergunning nodig is. Al zijn alle gegevens op twee punten na hetzelfde.
Kwartiertje werk voor een ambtenaar. Als er aan de prijs van de vergunning niets
veranderd dan wil ik graag een gespecificeerde rekening. Nu staat er alleen een bedrag.
Waarvoor ik precies moet betalen is niet duidelijk. De verbouwing van de hal in het
gemeentehuis wordt ook duurder dan eerst begroot. Nu kan ik mij voorstellen dat u denkt,
“Wat kan mij dat allemaal schelen.” Nou dan leest u dit toch niet. Of dat u denkt “ Lekker
net goed voor die Henkie Barghuus.” Ik heb mijn briefje er wel mooi mee vol gekregen.
Trouwens er is op dit moment in de Cerck een pubquiz gaande met medewerkers van de
gemeente Midden-Drenthe. De volgende vraag passeerde; “Hoeveel kost in de gemeente
Midden-Drenthe het verstrekken van een drank en horecavergunning.” Niemand had het
goed al zaten sommigen er dicht bij.
Vanavond het dak eraf met De Jonge Heeren. Aanvang 21.30 uur

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

