Nieuwe beroepsvereniging voor gemeentelijke toezichthouders Drank- en
Horecawet
Een aantal toezichthouders heeft in samenwerking met medewerkers van de NVWA en STAP het
initiatief genomen om te komen tot een speciale beroepsvereniging voor gemeentelijke
toezichthouders van de Drank- en Horecawet.
Het idee komt voort uit de vraag vanuit verschillende gemeenten om een podium te creëren voor
uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van DHW toezicht en handhaving.
Doelstellingen van de nieuwe beroepsvereniging
De initiatiefnemers willen met de vereniging bereiken dat de kwaliteit van het toezicht een
blijvende extra impuls krijgt en dat toezichthouders elkaar ook op landelijke niveau kunnen
ondersteunen bij de uitvoering van hun taak.
Meer specifiek betekent dit dat de vereniging zich inzet:
• Om mogelijkheden te creëren waarin DHW toezichthouders elkaar kunnen ontmoeten,
vakinhoudelijke informatie en ervaringen kunnen uitwisselen en op de hoogte kunnen blijven
van belangrijke ontwikkelingen in het werkveld.
• Om efficiënt en effectief toezicht te promoten, richtlijnen en methoden te ontwikkelen voor
effectief toezicht op de DHW.
• Om ontbrekende middelen en bevoegdheden en andere knelpunten bij de uitvoering van de
toezichttaak te identificeren en op te lossen.
• Om een eenduidige handhaving in Nederland te bewerkstelligen (met behoud van lokaal
maatwerk), welke duidelijkheid schept voor ondernemers en een waterbedeffect tussen
gemeenten onderling voorkomt.
• Om publiekelijk het belang en de prestaties van DHW toezichthouders te promoten.
Deze vereniging is specifiek bedoeld voor gemeentelijke DHW toezichthouders, en DHW
toezichthouders in opleiding.
Activiteiten
De vereniging is voornemens verschillende activiteiten voor de leden te organiseren. Zo zullen er
onder andere bijeenkomsten, uitwisselingstrajecten, studiereizen en meeloopavonden worden
georganiseerd.
Bent u geïnteresseerd?
Bent u een DHW toezichthouder of DHW toezichthouder in opleiding en wilt u graag samen met
vakgenoten het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet naar een hoger plan
tillen? Geef dan uw belangstelling vrijblijvend op.
U kunt zich inschrijven op de intekenlijst bij de informatiestand van STAP. U kunt ook een mail naar
het voorlopige emailadres van de Vereniging i.o: VerenigingDHWtoezicht@hotmail.com
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