
 

 

 
 
 
Aan de leden van de gemeenteraad 
 
 
 
 
 

Onderwerp Datum 
Raadsvragen Terras café Clochard 7 juli 2015 

Ons kenmerk Uw kenmerk 
  

 Doorkiesnummer 
 013 542 90 00 

E-mail Fax 

college@tilburg.nl  

Postadres Bezoekadres 

Postbus 90155 Stadhuisplein 130 
5000 LH Tilburg  

 
 
 
Geachte dames, heren, 
 
Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen die door het raadslid Auke Blaauwbroek zijn gesteld op grond 
van artikel 47 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2013. De vragen gaan over Terras café 
Clochard. De vragen zijn ontvangen op 29 juni 2015. 
 
Inleiding 
De raadsvragen richten zich op het handhavingstraject rondom het terras van de Clochard. Overigens 
betreft het handhavingstraject niet een terras, maar het bouwwerk dat voor het pand aan de Heuvel 16 
op gemeentegrond is geplaatst, zonder vergunning. Dit bouwwerk bestaat uit stalen staanders, die 
zowel over de breedte als over de lengte horizontaal met elkaar zijn verbonden. 
Het betreft de volgende constructie: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 1 
In uw beleid heeft u hoog in het vaandel staan de volgende leus: 'Het kan wel'. Waarom is er in dit geval 
niet gehandeld volgens het principe van 'Het kan wel' in plaats van het principe 'Het kan en mag niet'? 
 
Antwoord 1 
In het betreffende geval heeft de ondernemer in 2014 een principeverzoek ingediend met de vraag of 
het bouwwerk dat hij wilde bouwen voor zijn café vergund kon worden. Daarop is destijds negatief 
geantwoord. Desondanks heeft de ondernemer ervoor gekozen om op eigen risico het bouwwerk, 
bestaande uit een constructie waarbij luifel en zijpanelen met elkaar zijn verbonden,  toch te bouwen, 
zonder vergunning. Vervolgens is hier een klacht over binnengekomen. Naar aanleiding van die klacht is 
ook opnieuw gekeken of het betreffende bouwwerk gelegaliseerd kon worden. Er is dus wel degelijk 



gekeken naar de mogelijkheden om het bouwwerk te laten staan. Echter, de omgevingscommissie 
adviseerde negatief en ook het stedenbouwkundig advies was negatief. Bovendien bevindt het 
bouwwerk zich in een gebied dat in 2012 is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Omdat 
legalisatie niet mogelijk bleek, is een handhavingstraject gestart.  
 
Vraag 2 
Bent u het met ons eens dat het op zijn minst onfatsoenlijk is dat wanneer een café-eigenaar contact 
zoekt met u als bestuurders of met uw ambtelijke ondersteuners om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er wel zijn, dat dit gesprek pas na twee maanden wordt aangegaan met als resultaat dat 
binnen twee weken er sprake moet zijn van een nieuwe situatie en dus de bestaande luifel afgebroken 
moet zijn, juist nu het terrasseizoen is aangebroken? 
 
Antwoord 2 
De ondernemer heeft sinds april voortdurend contact gehad met diverse ambtenaren binnen de 
organisatie, in eerste instantie alleen van het team Toezicht & Handhaving, maar later ook van het team 
Vergunningen.  
 
Vraag 3 
In hoeverre onderschrijft u de stelling dat het voor de gemeentelijke organisatie van belang is om te 
onderzoeken wat ondernemers beweegt en dat er eerst degelijk onderzoek moet worden gedaan 
zonder direct met regelgeving te zwaaien en te handhaven? 
 
Antwoord 3 
In deze casus is zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau overleg geweest binnen de organisatie om 
zorgvuldig alle belangen af te wegen. Daarbij hebben wij ook zeker het belang van de ondernemer om 
het bouwwerk te laten staan, meegewogen. Echter, in dit geval hebben wij geen mogelijkheden gezien 
om een bouwwerk van deze omvang zonder vergunning in stand te laten. Daarnaast zou het risico op 
precedentwerking voor andere terrassen in de binnenstad (bijvoorbeeld stadhuisstraatje) te groot zijn.   
 
Vraag 4 
Heeft u als college een beleid ontwikkeld waarin esthetiek en maatvoering van terrassen wordt 
beschreven en indien het geval is, op basis van welke criteria is dit beleid tot stand gekomen? 
 
Antwoord 4 
De maatvoering van een terras ligt vast in de terrasvergunning. Bij de terrasvergunning ontvangt de 
ondernemer ook de beleidsregels voor de inrichting van terrassen. De regels die daarin staan zijn tot 
stand gekomen op basis van een beheerconvenant tussen gemeente, Stichting Stadskern en diverse 
eigenaren en gebruikers van onroerend goed in het winkel- en horecagebied in de binnenstad. In dat 
beheerconvenant zijn wederzijdse afspraken vastgelegd om het uiterlijk aanzien van het winkel- en 
horecagebied in het centrum van de stad te behouden en te verhogen. 
 
Vraag 5 
Is het college bereid om in samenspraak met de gemeenteraad een nieuw vergunningenbeleid te 
ontwikkelen dat recht doet aan de ambities van de stad en van uw wethouder Citymarketing om Tilburg 
te positioneren als aantrekkelijke stad voor bezoekers van buiten Tilburg? 
 
Antwoord 5 
Ja, in de planning staat dat aan het einde van dit jaar begonnen zal worden aan nieuw beleid voor de 
horeca. Daar zullen de terrassen in worden meegenomen.  
 
 
 



Vraag 6 
De gemeente Tilburg heeft citymarketing hoog in het vaandel staan en heeft er zelfs een slordige 1,2 
miljoen voor over om dit voor elkaar te krijgen. In hoeverre beschouwt u het handelen van de 
ambtelijke organisatie als een positieve bijdrage aan citymarketing? 
 
Antwoord 6 
Ervan uitgaande dat met handelen van de ambtelijke organisatie wordt bedoeld het handelen in de 
specifieke casus van de Clochard, dan is daar ons inziens juist gehandeld. Wij zien geen relatie tussen dit 
handelen en citymarketing.  
 
 
Tot slot: de fractie verzoekt het college om het besluit, de luifel af te breken, aan te houden tot na 
beantwoording van deze vragen en eventuele behandeling van het dossier in de gemeenteraad. 
 
In eerste instantie moest het bouwwerk voor 20 juni 2015 worden afgebroken. Vervolgens heeft de 
advocaat van de ondernemer telefonisch verzocht om een verlenging van die termijn tot 6 juli 2015. 
Met die verlenging is ingestemd. Inmiddels heeft de ondernemer bezwaar ingediend en zal het bezwaar 
via de gebruikelijke procedures behandeld worden.  
 
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Het college, 
 
 
 
drs. G.G.H.M. Haanen MBA mr. P.G.A. Noordanus 
de gemeentesecretaris de burgemeester 


