
gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 8 december 2020.

Onderwerp
Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder

Advies raadscommissie 
Debatstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. De Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder vast te stellen;
2. Bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder op 1 februari 2021 in werking 

treedt;
3. Bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder vastgesteld bij raadsbesluit 

van 28 januari 2019 no. 18.0000988 wordt ingetrokken;

Doelstelling
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 Noordoostpolder(APV) opnieuw vast te stellen.

Argumenten
1.1. Herziening van het gemeentelijk beleid heeft geleid tot het wijzigen, aanpassen, opnemen of 

laten vervallen van de volgende leden en artikelen.

De onderwerpen met de bijbehorende motivatie treft u in de was-wordt tabel Noordoostpolder aan.

Het gaat om de volgende onderwerpen:
a. Evenementen (artikel 2:25)

Het opnemen van een nieuw lid 4.
b. Vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor winkeldiefstal (artikel 2:44)

Het aanpassen van lid 1 t/m 4 waardoor lid 1 t/m 3 ontstaan.
c. Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties (artikel 2:50a)

Het opnemen van een nieuw artikel
d. Bestuurlijke ophouding (artikel 2:75)

Het opnemen van een artikel uit de Model-APV van de VNG.
e. Veiligheidsrisicogebieden (artikel 2:76)

Het opnemen van een artikel uit de Model-APV van de VNG.
f. Cameratoezicht op openbare plaatsen (artikel 2:77)

Het opnemen van een artikel uit de Model-APV van de VNG.
g. Sluiting van voor publiek openstaande gebouwen (artikel 2:80)

Het opnemen van een nieuw artikel.
h. Tegengaan van onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat (artikel 2:80a)

Het opnemen van een nieuw artikel.
i. Vergunning (artikel 2:80b)

Het opnemen van een nieuw artikel.
j. Intrekking of wijziging vergunning (artikel 2:80c)

Het opnemen van een nieuw artikel.
k. Sluiting van een gebouw

Het opnemen van een nieuw artikel.
l. Weigeringsgronden (artikel 5:31.2)



Het laten vervallen van lid b.

1.2. De VNG-ledenbrief met nummer Lbr.20/053 van 14 juli 2020 adviseert om de APV aan te 
passen.

In deze ledenbrief wordt door de VNG aangegeven dat de APV op bepaalde onderdelen kan worden 
aangepast. Het betreft voornamelijk redactionele verbeteringen.

Wij stellen voor om de in de was-wordt tabel Noordoostpolder genoemde artikelen te wijzigen of op te 
nemen en de artikelen genoemd in de ledenbrief van de VNG, voor zover ze van toepassing zijn, aan 
te passen. Artikelen waarvoor eigen beleid is opgenomen worden in overeenstemming met het 
voorstel van de VNG tekstueel aangepast.

Planning/uitvoering
De Algemene Plaatselijke Verordening vaststellen en in werking laten treden met ingang van 1 
februari 2021.

Bijlagen
1. Ledenbrief van 14 juli 2020 (Lbr. 20/053);
2. Was-wordt tabel Noordoostpolder;
3. Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder.

Het college van burg 
de:

|
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Portefeuillehouder : J Westmaas
Steller : mevrouw S. van den Broek; 0527 63 32 45;
s.vandenbroek@noordoostpolder.nl
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2020, no. 20.0002483; 

gelet op artikel 149 Gemeentewet,

BESLUIT:

1. De Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder vast te stellen;
2. Bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder op 1 februari 2021 in werking 

treedt;
3. Bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder, vastgesteld bij raadsbesluit 

van 28 januari 2019 no. 18.0000988 wordt ingetrokken;

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 25 januari 2021.
n° ^ voorzitter
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