
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 mei 2015
Volgnummer : 15int00277

Onderwerp : Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening

Voorgestelde beslissing:

1 Aan de raad voorstellen de voorliggende wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Oude 
IJsselstreek 2015 vast te stellen.

Aanleiding

De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid om regels op te stellen die plaatselijk ervoor dienen te 
zorgen dat het netjes en leefbaar blijft voor een ieder, woonachtig of werkzaam binnen de gemeente. 
Hiervoor vaardigt de gemeente een algemene verordening uit. 
Dit is geregeld in artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet en in de Algemene wet bestuursrecht. In 
bestuursrechtelijke termen is de gemeentelijke verordening gewoonlijk een algemeen verbindend voorschrift 
die Algemene Plaatselijke Verordening (verder; APV) genoemd wordt. 

Ontwikkelingen binnen het gemeentelijk beleid en de ervaringen vanuit de praktijk zijn van dien aard dat de 
huidige APV uit 2010 gewijzigd moet worden. Ook zijn er nieuwe uitspraken van rechtbanken die van invloed 
zijn op de huidige artikelen in de APV. De VNG heeft in verband hiermee de modelverordening aangepast en 
adviseert de leden om deze aanpassingen over te nemen. Het Politiedistrict Noord-Oost Gelderland heeft de 
acht  Achterhoekse gemeenten verzocht om een aantal artikelen in de APV te uniformeren. Voor de politie is 
gemeente overstijgend werken nu lastig doordat er onderlinge verschillen zijn in de artikelen van de APV’s. 
Hierdoor kan de politie bij bepaalde overtredingen wel optreden in de ene gemeente maar niet in een andere 
gemeente.

Op de interactieve raadsavond van 12 maart 2015 is over de voorgestelde wijziging APV gediscussieerd. 
Naar aanleiding van een gespreksnotitie en door gebruik van de inspraakgelegenheid zijn over de 
onderwerpen carbidschieten  (art. 2.73A), loslopende honden (art. 2.57) en verontreiniging door honden (art. 
2.58) opmerkingen gemaakt. In de bijlage bij dit voorstel zijn deze opmerkingen vertaald in een nieuw 
wijzigingsvoorstel voor deze artikelen.   

Wat wordt met beslissing bereikt

De voorgestelde wijzigingen zijn een gevolg van nieuwe ontwikkelingen, opgedane ervaringen en 
gerechtelijke uitspraken. Voor zover van toepassing zijn de bepalingen overgenomen die door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten in de modelverordening worden voorgesteld.
De voorgestelde wijzigingen zijn op de interactieve raadsavond van 12 maart besproken. 

Bij inwerkingtreding van deze APV komen de bij het collegebesluit van 7 juli 2009 (09int00510) genomen 
aanwijzingsbesluiten te vervallen;

- Besluit Kampeermiddelen e.d. gelet op artikel 5.6 lid 1
- Besluit verboden drankgebruik gelet op artikel 2.48 lid 1
- Besluit verontreiniging door honden gelet op 2.58 lid 1 onder c.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

Redactionele wijzigingen
Aanpassen van tekstuele onduidelijkheden en verouderde begrippen en verbeterde afstemming op 
de modelverordening Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deregulering
Bepalingen waaraan de gemeente geen behoefte heeft en bepalingen die een slapend bestaan 
leiden facultatief maken. 

Lex Silencio Positivo (LSP) (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentewet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_verbindend_voorschrift
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursrecht_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_wet_bestuursrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_gemeente


Voor iedere vergunning of ontheffing in de model APV is een afweging gemaakt over het wel of niet 
toepassen van de Lex Silencio Positivo (LSP). Wanneer het bestuur niet op tijd op een aanvraag 
beslist is de vergunning of ontheffing automatisch verleend. Voor onze nieuwe APV is deze 
afweging dan ook gemaakt.

Compatibiliteitsmodus (overeenstemming, uitwisselbaarheid en verenigbaarheid binnen de Achterhoek)
Vanuit andere gemeenten en netwerkpartners (politie) zijn voorstellen gedaan om de APV op een 
aantal punten zodanig  te wijzigen waardoor een meer eenduidige regelgeving binnen de gehele 
Achterhoek ontstaat, handhavers die in de gehele regio optreden kunnen door een eenduidiger 
regelgeving daardoor beter optreden.

 
Kanttekeningen

a. Deregulering
Regelingen die bij de vorige wijziging APV 2010 vervallen waren, worden in enkele situaties weer 
opgenomen omdat er juist wel weer behoefte aan blijkt.

b. Compatibiliteitsmodus (Uniformiteit in de Achterhoek) 
Alleen de artikelen waarbij de problematiek in de acht Achterhoekse gemeenten hetzelfde is en het 
toezicht en de handhaving gemeentegrens overschrijdend is, zijn van belang om regionaal af te 
stemmen. Hierdoor wordt tegemoetgekomen aan de wens van de politie om uniformiteit van de 
artikelen van de APV, terwijl de autonomie van de gemeente gewaarborgd blijft.

Kosten, baten, dekking

n.v.t.

Uitvoering

Planning
 21 april 2015 B&W vergadering
 21 Mei 2015 raadsrotonde
 26 maart 2015 raadsvergadering

Personeel
Geen.

Communicatie/participatie
Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze op de gemeentepagina en de website van de gemeente 
bekend gemaakt. De wijzigingen worden opgenomen in de publicatie op de website overheid.nl .

Evaluatie/verantwoording

Bijlage:
1- Memo verwerkte opmerkingen uit interactieve raadsrotonde 12 maart. (15ini01052)
2- Algemeen Plaatselijk Verordening (15int00288)

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris 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 B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………
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