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Emmeloord, 28 november 2017.
Onderwerp
Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Noordoostpolder
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. De wijzigingen ten behoeve van de Algemene Plaatselijke Verordening vaststellen;
2. Bepalen dat de wijzigingen ten behoeve van de Algemene plaatselijke verordening
Noordoostpolder op 1 januari 2018 in werking treden.
Doelstelling
De wijzigingen ten behoeve van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te laten
stellen door het daartoe bevoegd gezag, uw gemeenteraad.
Inleiding
Herziening van het gemeentelijk beleid, landelijke wetgeving, en een ledenbrief van de
VNG geeft aanleiding om de Algemene plaatselijke verordening (APV) op onderdelen aan
te passen.
Herziening van het gemeentelijk beleid heeft geleid tot het opnemen van de volgende
leden en artikelen:
1. In Afdeling 8a van de APV “Bijzondere bepalingen horecabedrijven Drank- en
Horecawet” wordt aan artikel 2:34 een nieuw lid toegevoegd (lid e). Dit lid regelt
de schenktijden commerciële horeca in een gebouw met paracommerciële
activiteiten en een verbod voor het verstrekken van sterke drank.
2. In 2016 is in de APV Afdeling 15 “Verstoring openbare orde”, artikel 2:78
toegevoegd. Om de leesbaarheid van de APV te vergroten worden de nummers en
titels van de artikelen tussen artikel 2:74 en 2:78 ook opgenomen maar de
inhoud van deze artikelen niet.
3. In Afdeling 15 van de APV “Verstoring openbare orde” is artikel 2:78
“Gebiedsontzeggingen”toegevoegd, dit artikel regelt de strafmaat in het belang
van de Openbare Orde. Om het artikel op de juiste manier te kunnen gebruiken is
het van belang om de exacte termijnen van de strafmaat vast te leggen.
Op 13 juli 2016 heeft uw college een ledenbrief van de VNG ontvangen. In deze
ledenbrief wordt door de VNG aangegeven dat de APV op bepaalde onderdelen kan
worden aangepast.
De belangrijkste wijziging is het laten vervallen van artikel 1:3 van de APV “Indiening
aanvraag” omdat dit niet strookt met het stelsel van de Algemene wet bestuursrecht.
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Argumenten
Herziening van het gemeentelijk beleid, landelijke wetgeving, de ledenbrief van 13 juli
2016 (Lbr. 16/060) geeft aanleiding om de APV op onderdelen aan te passen.
In bijlage 1 en 2 is per artikel aangegeven of het betreffende artikel inhoudelijk moet
worden aangepast of een nieuw artikel moet worden opgevoerd.
Het college stelt voor om in bijlage 1 genoemde artikelen te wijzigen of op te nemen en
de artikelen genoemd in bijlage 2 (naar aanleiding van de ledenbrief van de VNG) aan te
passen.
Planning/uitvoering
De vastgestelde wijzigingen opnemen in de APV en de APV in werking laten treden met
ingang van 1 januari 2018.
Bijlagen
1. Bijlage 1 en 2 met voorstellen om de APV te wijzigen;
2. Ledenbrief van 13 juli 2016 (Lbr. 16/060);
3. Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : De heer A. van der Werff
Steller
: mevrouw S. van den Broek; 0527 63 32 45;
s.vandenbroek@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 2017, no.
463218;
gelet op artikel 149 Gemeentewet
B E S L U I T:
1. de wijzigingen ten behoeve van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen;
2. te bepalen dat de wijzigingen ten behoeve van de Algemene plaatselijke verordening
Noordoostpolder op 1 januari 2018 in werking treden.
Aldus besloten in de openbare vergadering
Van 18 december 2017.
De griffier,
de voorzitter,

