
Afhaalmenu 

 

vrijdag 6 april 2018 
 

Schnitzel met ui, spek en champignons, gebakken aardappelen en sla 
plus een toetje 

€ 8,00 
 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 

Ai hef u driem 

Onlangs heeft de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, mevrouw Mieke Damsma, een 

onafhankelijke commissie gevormd om onderzoek te doen naar de leges voor het wijzigen of 

aanvragen van de drank en horecavergunning. De uitbater van Dinercafé de Cerck in Beilen heeft 

officieel bezwaar aangetekend tegen de extreem hoge kosten die hieraan verbonden zijn. 

Vanwege een rechtsvormverandering was deze uitbater genoodzaakt om opnieuw een drank en 

horecavergunning aan te vragen. De medevennoot was uitgetreden en de wet zegt dat er dan een  

nieuwe vergunning aangevraagd moet worden. De Cerck was vanaf 1 januari j.l. geen VOF meer 

en ging door als eenmanszaak. Verder is er niets veranderd. Wel moest de uitbater de somma van 

€ 594,00 betalen wat hij dus gewoon verrekt. “Zo’n bedrag voor zo’n kleine wijziging in de 

vergunning is buitenproportioneel”, aldus de uitbater. De commissie heeft zich gebogen over deze 

zaak en kwam tot een, voor de uitbater van de Cerck, bevredigende conclusie. Zij was van oordeel 

dat de kosten voor de vergunning nooit zo hoog hadden mogen zijn. De verantwoordelijke 

ambtenaren c.q. raadsleden zijn op het matje geroepen en mochten hun besluit over de 

goedkeuring van deze kosten toelichten. Goede argumenten bleven achterwege. De commissie 

heeft na het onderzoek een rapport opgesteld en deze aan de burgemeester overlegt. 

Burgemeester Damsma heeft na kennis te hebben genomen van dit vernietigende rapport besloten 

om de verantwoordelijke ambtenaren op non actief te zetten. Enkele raadsleden zijn geschorst. 

Volgens de burgemeester is de gemeente geen commerciële instelling en mag er niet verdiend 

worden aan diensten voor ondernemers of burgers. “ Wij zijn er niet om ondernemers een poot uit 

te trekken,” aldus een geëmotioneerde burgermoeder. Daar komt ook nog eens bij dat de controle 

ten opzichte van buurthuizen, voetbalkantines en illegale kroegen niet of nauwelijks wordt gedaan. 

Ook hier heeft de horeca schade van. Kortom de horeca is altijd de klos. De laatste jaren moest  

de horeca alleen maar inleveren en er kwam niets voor terug. Na kennis te hebben genomen van 

de leges voor een horecavergunning van andere gemeentes in Nederland is de burgemeester tot 

de conclusie gekomen dat, hoewel er meestal veel minder in rekening wordt gebracht, deze veel te 

hoog zijn. In een brief aan de minister van economische zaken heeft zij haar ongenoegen 

medegedeeld. Minister Eric Wiebes heeft aangekondigd hierover Kamervragen te zullen stellen. 

“Das nogal wiedes”, was het antwoord van de minister. Burgemeester Damsma zoekt nu naar een 

redelijke kostenvergoeding voor de uitbater van de Cerck. “ Deze kostenvergoeding moet u zien 

als een soort van smartengeld die de pijn van de getroffen ondernemer enigszins kan verzachten. 

Het is natuurlijk niet niks zo’n dwangsom, want dat is het, een dwangsom. We kunnen rustig 

stellen dat de uitbater van de Cerck slachtoffer is van wanbeleid van de gemeente Midden-Drenthe 

en daar is slachtofferhulp geboden.” besluit burgemeester Damsma die wel wat gewend is na jaren 

wethouder te zijn geweest in het Bourgondische Maastricht. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


