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Adviesnota raad

Vaststellen 'Verordening tot wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening'
Samenvatting
Het is noodzakelijk een aantal wijzigingen in de Algemene plaatselijke verordening
(Apv) aan te brengen. Hierbij gaat het om de volgende inhoudelijke wijzigingen:
- Het toevoegen van het indienen van gegevens in het kader van brandveiligheid
bij het indienen van een vergunningaanvraag of melding van een evenement,
zodat aangesloten wordt bij het landelijk Besluit brandveiligheid gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen;
- De mogelijkheid wordt toegevoegd om een aanvraag voor een vergunning voor
een evenement eerder in te dienen;
- De sluitingstijden voor paracommerciële rechtspersonen worden aangepast. De
rechtspersonen dienen in het weekend eerder gesloten te zijn. De
sluitingstijden zijn gelijkgesteld aan de tijden dat alcoholhoudende drank
geschonken mag worden;
- Het toevoegen van diverse regels voor regulering van paracommerciële
rechtspersonen. Het schenken van alcoholhoudende drank wordt gelijkgesteld
aan de (nieuwe) openingstijden (aanpassing sluitingstijden) en
paracommerciële rechtspersonen krijgen de mogelijkheid om vier keer per jaar
en tijdens carnavalsdagen en carnaval gelieerde activiteiten alcoholhoudende
drank te schenken tijdens commerciële activiteiten;
- Aanpassing van het verbod op gebruik lachgas waardoor ook de
voorbereidingen en het gebruik van voorwerpen en/of stoffen voor lachgas
verboden worden indien hierdoor hinder ontstaat voor personen of de openbare
orde, de openbare veiligheid of het milieu in gevaar komt;
- Het aanvullen van gebiedsontzegging met de mogelijkheid tot het opleggen van
een gebiedsontzegging gedurende carnavalsdagen;
- Het toevoegen van de mogelijkheid om het college gebieden aan te wijzen
buiten de bebouwde kom voor een verbod natuurlijk behoefte te doen;
- Het opnemen van een verbod tot het oplaten van ballonnen;
- De toevoeging van een verbod een voertuig stil te laten staan op een door het
college aangewezen, niet tot de rijbaan behorende weggedeelte;
- Het toevoegen van de bevoegdheid aan de burgemeester om een bestuurlijke
boete op te leggen op grond van de Wet veiligheidsregio’s (brandveiligheid).
Daarnaast is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd.
Beslispunten
Vast te stellen de 'Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening'.
Inleiding
Op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd
de Apv vast te stellen. Gebleken is dat er aantal wijzigingen in de Apv nodig zijn.

Relevante (wettelijke) beleidskaders
Voor dit voorstel zijn artikel 147 en 149 van de Gemeentewet van belang.
Beoogd effect
Een Apv die in overeenstemming is met wetgeving en de actuele Veldhovense situatie
en die redactioneel correct is.
Argumenten
1.1. De wijzigingen in de Apv zijn noodzakelijk vanwege de nieuwe omstandigheden,
inzichten en wetgeving
In de bijlage "Overzicht aanpassingen Apv 2019" staat per artikel gemotiveerd
aangegeven waarom het betreffende artikel gewijzigd wordt of artikelen toegevoegd
worden. In het document zijn de inhoudelijke en redactionele wijzigingen
respectievelijk geel en blauw gearceerd weergegeven.
Kanttekeningen en risico’s
Dit voorstel heeft geen kanttekeningen en risico's.
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
Communicatie en samenspraak
Over de wijzigingen van de Apv zal worden gecommuniceerd via een artikel in het
gemeentenieuws en op de gemeentelijke website. Op die website kan de tekst van de
gewijzigde Apv worden geraadpleegd. De Apv zal bovendien ter inzage worden gelegd.
Uitvoering / planning
De Apv treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking. Op de naleving van de Apv
wordt toezicht gehouden en zo nodig gehandhaafd. De gewijzigde Apv ligt 12 weken
ter inzage in het gemeentehuis.
Bijlagen
1. Raadsbesluit: Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening;
2. Nadere toelichting wijziging Apv 2019.
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Dit agendapunt is – vanwege het late tijdstip - niet behandeld tijdens deze
oordeelsvormende raadsvergadering.
Het agendapunt wordt ongewijzigd als bespreekstuk geagendeerd voor de
besluitvormende raadsvergadering op 17 december 2019.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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