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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 18 december 2008  Agendanr. 18 
 
Onderwerp: Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oude IJsselstreek 2006 wijzigen conform de 
notitie ‘Wijzigingsvoorstellen voor de APV 2006’, die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. 

2. De bijgevoegde Algemene Plaatselijke Verordening en bijbehorende toelichting vaststellen. 

 
Inleiding 
Het is een goede gewoonte periodiek de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te 
analyseren met het doel deze af te stemmen op de doelen die het gemeentebestuur zichzelf 
stelt of die voor haar gesteld worden. De APV is namelijk geen doel op zich maar een middel, 
een gereedschapkist met juridische instrumenten om bepaalde maatschappelijke doelen en 
belangen te waarborgen respectievelijk te realiseren. Omdat de maatschappij continue in 
beweging is – bijvoorbeeld in economisch, technologisch en demografisch opzicht – heeft de 
APV onderhoud nodig. Alleen door actualisatie blijft de gemeente ervan gegarandeerd dat 
een van haar belangrijkste instrumenten (regelgeving) effectief en efficiënt is. 
 
De APV van de gemeente Oude IJsselstreek is voor het laatst geactualiseerd in 2006. Bij 
deze actualisatie stond deregulering; vermindering van administratieve lasten en verbetering 
van de dienstverlening centraal. Dit zijn ook de belangrijkste uitgangspunten geweest voor de 
actualisatie van de APV dit jaar. 
 
Meetbaar effect 
Met het doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen worden de administratieve lasten voor 
bevolking en bedrijven in de gemeente Oude IJsselstreek verminderd en worden er 
mogelijkheden gecreëerd om de dienstverlening verder te verbeteren. 
 
Argumenten   

 
1.1 Vermindering administratieve lasten 

Een aantal wijzigingsvoorstellen strekt tot het afschaffen van vergunningen, het 
vervangen van vergunningstelsel door een meldingenstelsel of het vervangen van een 
vergunningstelsel door algemene regels. Dit betekent dat procedures worden 
vereenvoudigd wat zowel de burger als de gemeente tijd oplevert. 

1.2 Verbetering dienstverlening 
Het afschaffen van vergunningen, het vervangen van een vergunningenstelsel door een 
meldingenstelsel of het vervangen van een vergunningstelsel door algemene regels 
betekent ook dat het college meer mogelijkheden heeft om de dienstverlening aan de 
burger te verbeteren. Verder strekt een aantal wijzigingsvoorstellen tot het overhevelen 
van bevoegdheden van de raad naar het college. Ook dat schept nieuwe mogelijkheden 
voor het college om dienstverlening aan de burger te verbeteren. Verder wordt het 
hierdoor mogelijk om het beleid beter af te stemmen op de lokale situatie en dus 
maatwerk te leveren. 

1.3 Verbetering leesbaarheid 
Een aantal wijzigingsvoorstellen, de zogenaamde technische wijzigingen, strekt tot 
aanpassen van de structuur van de APV als geheel en tot de tekstuele opbouw van 
afzonderlijke artikelen. Ook worden alle artikelen voorzien van een eenvoudigere 
nummering. In deze wijzigingen komen geen beleidsinhoudelijke wijzigingen tot 
uitdrukking en dat wordt daarmee ook niet beoogd. Met deze wijzigingen wordt de 
overzichtelijkheid en leesbaarheid van APV verbeterd zodat deze voor de burger beter te 
begrijpen en wellicht te gebruiken is. 

1.4 Verbetering rechtszekerheid 
Alle wijzigingen, zowel die beleidsinhoudelijk als die welke technische van aard zijn, zijn 
afgeleid van de model-APV zoals die is opgesteld door Vereniging van Nederlands 
Gemeenten (VNG). Regionaal is in de werkgroep APV afgesproken dat alle gemeenten 
zoveel mogelijk aansluiten bij dit model. Hiermee wordt bereikt dat een burger ook buiten 



   

zijn eigen gemeente ongeveer dezelfde rechten en plichten heeft. Nederlanders worden 
geacht de Wet, gemeentelijke verordeningen, te kennen en zich daaraan te houden. De 
Wet is al omvangrijk, maar als elke gemeente een verschillende verordening gaat 
vaststellen wordt het er niet overzichtelijker op voor de burger. Slechts in die situaties 
waarin er sprake is van specifieke lokale problematiek wordt het gerechtvaardigd geacht 
van de model APV af te wijken. 

1.5 Europese Dienstenrichtlijn 
De model-APV van de VNG is recentelijk geanalyseerd op de mate waarin deze voldoet 
aan de Europese Dienstrichtlijn. Door de APV af te stemmen op de model-APV van de 
VNG wordt daarom dus tevens bereikt dat deze voldoet aan de Europese Dienstrichtlijn. 

 
Kanttekeningen 
 

a. De hoeveelheid regels blijft min of meer gelijk 

Vermindering van administratieve lasten staat niet zonder meer gelijk aan minder 
regels. Dit is ook het geval bij het merendeel van voorgestelde wijzigingen voor de 
APV. De bevolking en bedrijven moeten nog steeds aan bepaalde regels voldoen, 
alleen de wijze waarop dit bereikt wordt kan vaak eenvoudiger. Wat dat betreft geldt: 
‘Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker!’ 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Het afschaffen van vergunningen betekent dat de inkomsten uit leges zullen dalen met circa 
€5.000,-- . Dit wordt gedekt uit de post Veiligheidsbeleid (FCL/ECL: 60710201/34000). 
 
Uitvoering 
 
Planning: 

− Behandeling in de Commissie Bestuur & Middelen: 3 december 2008 

− Behandeling in de gemeenteraad: 18 december 2008 

− Ingangsdatum APV: 1 januari 2009 
 
Personeel: 

− Degenen die de APV uitvoeren zijn grotendeels betrokken bij de uitvoering van de 
actualisatie. Van hen wordt verwacht dat zij na vaststelling van de APV deze kennen, 
deze zullen uitvoeren en alle wijzigingen doorvoeren in brieven en andere 
documenten. Hiertoe wordt hen de nieuwe APV (incl. transponeringstabellen) en de 
bijbehorende toelichting verstrekt. 

 
Evaluatie/verantwoording: 

− In 2009 wordt de APV opnieuw geactualiseerd. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 

 


