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Adviesnota raad

Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening

Samenvatting
Het is noodzakelijk de Algemene plaatselijke verordening (Apv) opnieuw vast te 
stellen. Het gaat om de volgende (inhoudelijke) wijzigingen:
» het vervangen van de buiten behandeling-stelling door een weigerings- en niet- 

acceptatiegrond (technisch-juridische wijziging);
» het vervangen van het vergunningstelsel door een meldingstelsel voor het maken 

of veranderen van een uitweg;
» het toevoegen van een verbod op ophouding na zonsondergang en voor 

zonsopgang bij of in speelvoorzieningen en kinderboerderijen;
» het toebedelen van de bevoegdheid inzake gevaarlijke honden aan de 

burgemeester;
» het toestaan van mobiele camera's, naast vaste camera's, in verband met 

cameratoezicht;
» het wijzigen van het Prostitutiehoofdstuk in de Apv;
» het toebedelen van de bevoegdheid inzake noodkap aan de burgemeester;
» het toevoegen van een openbare kennisgeving bij meldingen voor voorwerpen op, 

in of boven openbaar water;
» het aanvullen van de strafbepaling in relatie tot de Wet op de economische 

delicten.
Daarnaast is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Beslispunten
1. Vast te stellen de 'Algemene plaatselijke verordening'.

Inleiding
Op grond van de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad 
bevoegd de Apv vast te stellen en te wijzigen. Er zijn wijzigingen in de Apv nodig. De 
ontwerpcriteria voor de nieuwe Apv zijn als volgt: actualisatie o.b.v. de model-APV 
van de VNG en de lokale behoefte, aanpassing aan de moderne tijd, verdere 
deregulering en administratieve lastenverlichting.

Bij dit voorstel is wederom kritisch gekeken naar de mogelijkheid om de Apv te 
dereguleren. De ruimte hiervoor is echter zeer bescheiden gebleken. In de afgelopen 
jaren is immers al een flinke slag gemaakt met het vereenvoudigen van het 
vergunningenstelsel van de Apv. Wel is nu het vergunningstelsel voor het maken of 
veranderen van een uitweg vervangen door een meldingstelsel. Naast deregulering 
wordt hier ook een administratieve lastenverlichting bereikt.



Relevante (wettelijke) beleidskaders
» Gemeentewet;
» Burgerlijk Wetboek;
» Algemene wet bestuursrecht;
» Activiteitenbesluit Milieubeheer;
» Regionale handreiking Evenementenveiligheid (14 juni 2012);
» Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
» Wet op de economische delicten.

Beoogd effect
De nieuwe Apv beoogt een vermindering van de regeldruk, actualisering van de 
regelgeving en vermindering van de administratieve lasten op het vlak van de 
Algemene plaatselijke verordening.

Argumenten
1.1. De wijzigingen in de Apv zijn nodig vanwege nieuwe omstandigheden, inzichten 

en hogere regelgeving.
Met de volgende insteek is de nieuwe Apv ontworpen: actualisatie o.b.v. de model- 
APV van de VNG en de lokale behoefte, aanpassing aan de moderne tijd, verdere 
deregulering en administratieve lastenverlichting en waar nodig technisch en 
redactioneel wijzigingen aanbrengen. Het gaat om de volgende (inhoudelijke) 
wijzigingen:
^ het vervangen van de buiten behandeling-stelling door een weigerings- en niet- 

acceptatiegrond (technisch-juridische wijziging);
^ het vervangen van het vergunningstelsel door een meldingstelsel voor het 

maken of veranderen van een uitweg;
• het toevoegen van een verbod op ophouding na zonsondergang en voor 

zonsopgang bij of in speelvoorzieningen en kinderboerderijen;
^ het toebedelen van de bevoegdheid inzake gevaarlijke honden aan de 

burgemeester;
^ het toestaan van mobiele camera's, naast vaste camera's, in verband met 

cameratoezicht;
^ het wijzigen van het Prostitutiehoofdstuk in de Apv;
^ het toebedelen van de bevoegdheid inzake noodkap aan de burgemeester;
^ het toevoegen van een openbare kennisgeving bij meldingen voor voorwerpen 

op, in of boven openbaar water;
^ het aanvullen van de strafbepaling in relatie tot de Wet op de economische 

delicten.
Daarnaast is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd.

In de bijlage "Nadere toelichting Aanpassingen Apv" staat per artikel gemotiveerd 
aangegeven waarom wijziging ervan noodzakelijk is.

Kanttekeningen en risico's
Dit voorstel kent geen kanttekeningen of risico's.

Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Communicatie en samenspraak
Na vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening zal de verordening formeel 
bekend worden gemaakt via digitale publicatie in het GVOP.

Uitvoering / planning
De Apv treedt in werking op 1 januari 2017.
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Bijlagen
» Nadere toelichting Aanpassingen Apv.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 13 december 2016.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De resultaten van de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geven 
geen aanleiding om de stukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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