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Geachte heer Fiechter,
Op 22 februari 2019 hebt u raadsvragen gesteld over Shisha Lounges in Hengelo.
Wij hebben de vragen, zoals hieronder weergegeven, voorzien van een antwoord.
1. Hoeveel Shisha Lounges zijn er in Hengelo?
Op dit moment zijn er zes Shisha Lounges in Hengelo. Tevens is er een lopende aanvraag voor een
zevende Shisha Lounge op een plek waar voorheen ook een Shisha Lounge was gevestigd.
Daarnaast is niet uit te sluiten dat in andere horeca gelegenheden waterpijpen of Shisha wordt
gebruikt.
2. Heeft de gemeente zicht op wat er binnen deze Shisha Lounges afspeelt?
Er vinden reguliere integrale horecacontroles plaats. Deze controles worden uitgevoerd met de
gemeente, politie, douane, belastingdienst en de NVWA. Tijdens deze controles worden ook Shisha
Lounges gecontroleerd. Wanneer overtredingen worden geconstateerd, dan wordt hier tegen
opgetreden. Er wordt niet specifiek gecontroleerd in Shisha Lounges. Hiervoor is op basis van de
constateringen (op dit moment) geen aanleiding. Uiteraard heeft de toename van het aantal Shisha
Lounges onze aandacht.
3. Zijn er aanwijzingen dat er in of rondom deze lounges in Hengelo criminele
activiteiten plaatsvinden?
Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat er bij de Shisha Lounges in Hengelo
criminele activiteiten plaatsvinden. De eigenaren en leidinggevenden van de Shisha Lounges in
Hengelo worden bij de verlening van de vergunning preventief gecontroleerd door middel van een
bibob onderzoek en uittreksels van politie en justitie. Wanneer hieruit onvolkomenheden blijken,
dan kan de vergunning worden geweigerd. Tot op heden zijn geen vergunningen geweigerd voor
Shisha Lounges op basis van voornoemde aspecten.
4. Zo ja, Op welke wijze is daar tegen opgetreden?
N.v.t.
5. Aan welke verplichtingen moeten deze Shisha lounges voldoen? Hebben zij
bijvoorbeeld een exploitatievergunning nodig?
Voor wat betreft het verstrekken van alcoholhoudende drank tegen betaling moeten de Shisha
Lounges, net als andere ondernemers die een drank- en horecavergunning aanvragen, voldoen aan
de regels die voortvloeien uit de Drank- en Horecawet. De weigeringsgronden staan opgesomd in
artikel 27 van de Drank- en Horecawet, zoals dat de leidinggevenden ouder moeten zijn dan 21,
niet onder curatele mogen staan en zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn,
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tevens dienen zij in het bezit te zijn van een verklaring sociale hygiëne. Vanaf een nader door de
burgemeester te bepalen datum is het verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder een
vergunning van de burgemeester (Exploitatievergunning). Momenteel wordt de introductie van
deze vergunning voorbereid.
6. Hoe worden deze verplichtingen gecontroleerd? Wat zijn de resultaten van die
controles?
De verplichtingen, zoals genoemd onder punt 5, worden gecontroleerd voordat de vergunning
wordt verleend. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 3. De huidige Shisha Lounges beschikken
over een vergunning, wat inhoudt dat de aanvrager(s) voldeden aan de gestelde eisen en er geen
aanleiding was om de vergunning te weigeren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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