
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 30 september 2021

Zaaknummer : 292005

Onderwerp: : Wijziging APV

De raad wordt voorgesteld
1. In verband met de inwerking getreden Alcoholwet, de APV te wijzigen, waarbij in hoofdstuk 2 alle verwijzingen 

naar de Drank- en Horecawet worden gewijzigd naar "Alcoholwet".
2. Aanpassingen in de Wet aanpak Woonoverlast per 1 jan 2021 wordt voorgesteld de APV op Artikel 2:79 

Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet naar de nieuwe wetgeving aan te passen.
3. Actualiseren van de artikelen in de APV;
• Artikel 2.1a Vechten op openbare plaats
• Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein
• Artikel 2:74 Openlijk drugsgebruik. 
• Artikel 2:74a Verbod gebruik lachgas.

Aanleiding
In 2016 is de Drank- en Horecawet (DHW) geëvalueerd. Deze evaluatie en het in het najaar van 2018 gesloten 
Nationaal Preventieakkoord vormen de basis voor de wijziging van de DHW. De wijzigingen zijn op 28 januari 2021 in 
het Staatsblad gepubliceerd (Stbl. 2021, 26). 
Nu ligt een nieuwe wijziging voor waarin de naam Drank- en Horecawet gewijzigd wordt naar Alcoholwet.

Wat wordt met beslissing bereikt
Door de aanpassingen aan de APV is deze weer conform vigerende wet- en regelgeving, en conform vigerend beleid. 
Daarmee is de basis onder een deel van onze VTH-taken weer op orde. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Per 1 juli 2021 is de Alcoholwet ingetreden.    

De naam van de wet wijzigt van Drank- en Horecawet in Alcoholwet. Het bijbehorende Alcoholbesluit 
verkeert nog in de afrondende fase. De nieuwe Alcoholwet is inmiddels in werking getreden. De Alcoholwet 
bevat voor gemeenten onder meer nieuwe mogelijkheden om bij verordening te regelen.
Gemeenten zullen in ieder geval in hun verordeningen de verwijzing naar de Drank- en Horecawet moeten 
aanpassen om aan de nieuwe alcoholwet te voldoen.

1.2. Wijziging van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet heeft gevolgen voor; vergunningverlening, het toezicht 
en de handhaving.     
De aanpassing van de Drank- en Horecawet met de wijziging van de naam in Alcoholwet. Naast nieuwe 
onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen, hebben sommige wijzigingen gevolgen voor het 
toezicht en de handhaving. Daarom moet de APV op onderdelen aangepast worden en dienen in Hoofdstuk 
2 APV alle verwijzingen naar de Drank- en Horecawet gewijzigd te worden in Alcoholwet.

2.1. Aanpassingen in de Wet aanpak woonoverlast.
   

De Wet aanpak woonoverlast is per 1 januari 2021 gewijzigd.
De belangrijkste wijziging is dat een burgemeester direct de verhuurder aan kan spreken bij zeer 
overlastgevend gedrag van huurders. Hij kan een gedragsaanwijzing opleggen aan de verhuurder als deze 
zich niet, of op een verkeerde manier inzet tegen ernstige en herhaaldelijke hinder. De burgemeester kan dit 
direct doen en hoeft daarvoor niet eerst de huurder te hebben aangesproken.
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Bijlagen
1. Was Wordt lijst College- Raadsvoorstel 

Wijzigen APV
2. Toelichting College- Raadsvoorstel Wijzigen APV
3. Bijlage drie bij VNG Ledenbrief Alcoholwet, Nadere uitleg Alcoholwet.

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

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. 30 september 2021

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

Overwegende dat overgegaan wordt tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2021

Gelet op het bepaalde in de Alcoholwet,(artikel I, onderdelen H, J en EE van) de Wet van 16 december 2020 tot 
wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 
2021, 26);

BESLUIT:
1. In verband met aanpassing van de in werking getreden Alcoholwet, de APV te wijzigen, waarbij in hoofdstuk 2 alle 

verwijzingen naar de Drank- en Horecawet worden gewijzigd naar "Alcoholwet".
2. Aanpassingen in de Wet aanpak Woonoverlast per 1 jan 2021, wordt voorgesteld de APV op Artikel 2:79 

Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet naar de nieuwe wetgeving aan te passen.
3. Actualiseren van de artikelen in de APV;
4. • Artikel 2.1a Vechten op openbare plaats
5. • Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein
6. • Artikel 2:74 Openlijk drugsgebruik. 
7. • Artikel 2:74a Verbod gebruik lachgas.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
30 september 2021

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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