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Om overlast en (ondermijnende) criminaliteit beter aan te kunnen
pakken voert de gemeente Coevorden een zogeheten
‘exploitatievergunning’ in. Nu kan dit alleen op basis van de Drank- en
Horecawet, maar ook andere bedrijven zorgen soms voor overlast of
ongewenste activiteiten. Met de invoering van deze nieuwe vergunning
kan de gemeente zo nodig toetsen en handhaven in zestien
verschillende branches.
De exploitatievergunning geldt voor bedrijven die zich in de gemeente willen
vestigen, maar ook voor bestaande bedrijven in die branches. De gemeente
trekt twee jaar uit om de pakweg 350 bedrijven te benaderen en te begeleiden
in het doen van de aanvraag.
Ondermijning
Ondermijning is de ‘vermenging van boven- en onderwereld’. Illegale of
criminele activiteiten die plaatsvinden in reguliere bedrijven. Hiervoor is
landelijk veel aandacht. Rijksoverheid, Politie en Fiscale Inlichtingen en
OpsporingDienst (FIOD) voeren campagnes om ondermijning tegen te gaan. De
gekozen zestien branches komen voort uit de ervaringen elders in het land en
onderzoeken van de FIOD.
Aangepaste APV
Voor de zomer stelde de gemeenteraad van Coevorden de nieuwe Algemene
Politieverordening (APV) vast. Hierin zijn regels opgenomen waardoor de
instelling van deze nieuwe vergunning mogelijk is gemaakt.
Branches
De exploitatievergunning geldt voor zestien branches. Deze worden in drie
fases benaderd om gegevens aan te leveren. In de eerste ronde gaat het om
tattooshops, telefoonreparatiewinkels, sportscholen en fitnesscentra,
seksbedrijven, speelautomatenhallen, de wellnessbranche (massage- en
beautysalons, nagel- en zonnebankstudio’s), zorgboerderijen, internet- en
belcafé’s, ijzerhandelaren en kapsalons. De branches voor de tweede en derde
ronde staan op www.coevorden.nl/ondernemers/vergunningen. Zij ontvangen
in de loop van 2021 vanzelf bericht.
Nieuwe en bestaande bedrijven
De exploitatievergunning geldt voor nieuwe en bestaande bedrijven in de
gemeente. Nieuwe bedrijven vragen de vergunning aan tegelijk met andere
benodigde vergunningen. Bestaande bedrijven worden in de komende periode
benaderd.
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