Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 26 november 2020

Zaaknummer

: 169407

Onderwerp:

: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2:73a carbidschieten

De raad wordt voorgesteld
1. artikel 2:73a van de Algemene Plaatselijke Verordening te wijziging door;
-het opnemen van een begin en eindtijd (10.00-18.00 uur)
-een meldingsplicht op te nemen
-het college de mogelijk te bieden nadere regels op te stellen.
(integrale tekst gewijzigd artikel 2:73a APV opgenomen in de bijlage)
Aanleiding
Gebleken is dat de regels omtrent het carbid schieten op 31 december in de regio uiteenlopen. Na regionaal
overleg tussen de veiligheidsfunctionarissen en politie wordt nu een voorstel gedaan aan de verschillende raden
om de regels meer te uniformeren.
Daarnaast speelt mee dat de huidige situatie waarin wij ons bevinden door de Corona pandemie duidelijke regels
over wat in een regio wel en niet kan zeer wenselijk zijn. De Wet tijdelijke maatregelen die op 1 december in werking
zal treden biedt hiervoor echter geen handvat.
De voorgestelde wijzigingen passen in het huidige tijdsbeeld, maar zijn van dien aard dat het wenselijk is deze
permanent vast te leggen door het artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APV) aan te passen.
Er komt geen nieuw artikel in de APV, enkel een aanpassing van artikel 2:73a op 3 punten.
Voorgesteld wordt om de tijden waarop met carbid geschoten mag worden op31 december vast te stellen op tussen
10.00 uur en 18.00 uur.
Daarnaast wordt een meldingsplicht ingevoerd. Door de meldingen te registreren kan indien doelmatiger worden
gehandhaafd.
Als laatste wordt de mogelijkheid opgenomen om het college nadere regels te stellen aan carbid schieten, mocht de
situatie daartoe aanleiding geven.
Wat wordt met beslissing bereikt
Door de wijziging door te voeren wordt er regionaal een gelijkluidend beleid gevoerd ten aanzien van tijden en
meldingsplicht. Dit schept duidelijkheid voor inwoners maar ook voor handhavers en politie.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1
Een uniforme begin en eindtijd duidelijkheid verschaft.
Op dit moment gelden in verschillende gemeenten verschillende tijden waarop met carbid mag worden
geschoten. In oude IJsselstreek is dit bijvoorbeeld 10.00 uur tot 02.00 uur (1 januari). door de begin en
eindtijd te uniformeren wordt een duidelijk beleid gevoerd in de regio. Daarnaast biedt dit ook duidelijkheid
voor handhavers en politie.
1..2

Een meldplicht bijdraagt aan een doelmatige handhaving.
Door het invoeren van een meldingsplicht is voor de verschillende gemeenten duidelijk waar en door wie
carbid zal worden geschoten. Handhaving en politie kunnen daardoor indien gewenst efficiënter controleren.
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Bijlagen
1. integrale tekst van gewijzigd artikel 2:73a

Burgemeester en wethouders,

2

Bob Konings
Locosecretaris
Otwin van Dijk
Burgemeester

Raadsvergadering d.d.
☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 26 november 2020

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2020

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet

BESLUIT:
1. artikel 2:73a carbidschieten van de Algemene Plaatselijke Verordening te wijziging door;
(integrale tekst gewijzigd artikel 2:73a APV
-het opnemen van een begin en eindtijd (10.00-18.00 uur)
opgenomen in de bijlage bij dit besluit)
-een meldingsplicht op te nemen
-het college de mogelijk te bieden nadere regels op te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman
O.E.T. van Dijk

4

