Besluitenlijst burgemeester 2020
Voorstel nummer
200001252

Omschrijving
Besluit op bezwaar

200001253

Handhavingsbeleid horeca- en
openbare inrichtingen

200001254

Invorderingsbeschikking en
Opleggen last onder dwangsom

200001255

Beslissing op bezwaar

200001268

Besluit op bezwaar TebbesNiemeijer - de Lantaarn en de
Lantaarn 2.0

201015168

Categoriale ontheffing
sluitingstijden horeca

Voorgesteld besluit
Op grond van artikel 55, lid 1 van de gemeentewet geheimhouding op het besluit
en bijlagen te leggen.
1. Het handhavingsbeleid horeca- en openbare inrichtingen gemeente
Lelystad 2020 vast te stellen.
2. Het horecasanctiebeleid, vastgesteld op 16 oktober 2014 en inwerking
getreden op 30 oktober 2014, in te trekken
In te stemmen met de invorderingsbeschikking verbeurde dwangsom alsmede
met het toepassen van bestuursdwang (sluiting Ottoman Xclusive Lounge aan het
Brugplein 4 te Lelystad).
In te stemmen met het advies van de juridisch adviseur bezwaarschriften van 9
december 2019 inzake het bezwaar van Swart Advocaten namens de heer A. Ibis
van de Ottoman Xclusive Lounge (Brugplein 4) van 18 september 2019. De
juridisch adviseur bezwaarschriften adviseert het bestreden besluit te herroepen
en de proceskosten te vergoeden, dienovereenkomstig zal worden besloten.
1. Conform het advies het bezwaar ingediend door mevrouw TebbesNiemeijer, gericht tegen de besluiten van 2 september 2019, waarbij een
Drank- en Horecavergunning en een vrijstelling van de
exploitatievergunning is verleend voor de horecabedrijven De Lantaarn
en De Lantaarn 2.0 ongegrond te verklaren onder aanvulling van de
motivering ten aanzien van de meldingen van overlast.
2. De Drank- en Horecavergunningen van 2 september 2019, verleend aan
de horecabedrijven De Lantaarn en De Lantaarn 2.0 in stand te laten
onder aanvulling van de motivering.
Op grond van artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening
Lelystad 2015, conform bijgevoegd besluit een categoriale ontheffing te verlenen
van de sluitingstijden van openbare inrichtingen (horecabedrijven) tot maximaal
06.00 uur tijdens Koningsnacht en in de nacht van oud- op nieuwjaar.
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