BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN
1. Onderwerp:
2. Voor welke
raadscyclus
3. Agenderen
voor
4. Welke
behandeling
wordt
gevraagd

5. Bij
behandeling
verwacht u
behoefte aan
6. Bij
behandeling
raads-infobijeenkomst is
er behoefte
aan
7. Inschatting
hoeveel tijd
nodig is voor
behandeling
8. Toelichting
9. Samenvatting
voor de
hoofdpunten
voor
beraadslaging
resp.
besluitvormin
g
10. Eerder
genomen
besluiten of
eerder
besproken
stukken
11. Algemeen te
ontsluiten
stukken via

Wijziging APV
September 2021
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

Op raads-info-bijeenkomst
Raadscommissie AFE
Raadsvergadering
Werkbijeenkomst
Technische toelichting
Open gesprek
Informatieve beraadslaging (beeldvorming)
Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming
Besluitvorming
Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp)
Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp)

☒
☐
☐
☐
☐

Inleiding door portefeuillehouder
Inleiding door ambtenaar
Inleiding door externe adviseur
Inleiding door externe partner
Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners

 Kort toetsing

Aanpassing APV naar nieuwe wetgeving.
In verband met aanpassing Alcoholwet per 1 juli 2021 en aanpassen van de Wet aanpak
woonoverlast per 1 jan 2021, wordt voorgesteld de APV op genoemde artikelen naar de
nieuwe wetgeving aan te passen. Daarmee is de APV op genoemde wetgeving
geactualiseerd.

Bijna jaarlijks wordt de APV geactualiseerd en ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.






Ledenbrief VNG Alcoholwet en aanpassing APV
Ledenbrief VNG Lachgas
Bijlage ledenbrief VNG Lachgas
Ledenbrief VNG Aanpak Woonoverlast
1
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Factsheet Aanpak Wet
Woonoverlast



Bijlage 1 Was Wordt
Lijst, College- en Raadsvoorstel Wijzigen APV, 3 pagina's
Bijlage 2 Toelichting, College- en Raadsvoorstel Wijzigen APV, 2 pagina's
Bijlage 3 Bijlage drie nadere uitleg Alcoholwet., 5 pagina's.
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