
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 15 december 2022

Zaaknummer : 499824

Onderwerp: : Herstel verschrijving Algemene Plaatselijke Verordening

De raad wordt voorgesteld
1. De verschrijving in artikel 2:71a lid 3 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen van 1 januari 
18:00 uur naar 31 december 18:00 uur.

Aanleiding
Op 24 november 2022 is de herziende Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APV) 2022 vastgesteld. Echter is 
hierin een verschrijving geconstateerd. In artikel 2:71a lid 3 sub a is aangegeven dat carbidschieten is toegestaan van 
31 december 10:00 tot 1 januari 18:00. Echter is carbidschieten een traditie op oudejaarsdag. Om deze reden moet 1 
januari 18:00 dan ook 31 december 18:00 zijn.

Bovenstaande verschrijving is het enige dat verzocht wordt aan te passen. De reeds vastgestelde APV zal verder niet 
worden aangepast.

Wat wordt met beslissing bereikt
Met de huidig vastgesteld APV is carbidschieten toegestaan tot 1 januari 18:00. Door middel van dit besluit wordt 
bereikt dat carbidschieten na 31 december 18:00 niet meer is toegestaan.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
n.v.t.    

Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking
n.v.t..

Uitvoering
Planning
Indien de raad akkoord gaat, zal de verschrijving aangepast worden in de reeds gepubliceerde APV.

Personeel
N.v.t.
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Communicatie/participatie
De voorwaarden van het carbidschieten zullen gecommuniceerd worden. Hierin zal de aangepaste tijd worden 
meegenomen.

Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlage:
1. Was-wordt tabel verschrijving Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

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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