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ONDERWERP
Algemene plaatselijke verordening
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Aanleiding tot de voorgestelde wijziging is een verzoek van de politie en de wens het buiten
overnachten te kunnen tegengaan. Daarnaast worden er nog enkele redactionele aanpassingen
voorgesteld.
•
•

PROBLEEMSTELLING
De politie vraagt om een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening (APV) om het
vechten op straat beter te kunnen bestrijden.
Het komt vaker voor dat zwervers of verslaafden in de openbare ruimte overnachten. Dit
gebeurt ook wel bij extreme koude en dit is dan een levensbedreigende situatie.

OPLOSSINGSRICHTINGEN
Door het opnemen van de artikelen genoemd in artikel 4 en 5 van de conceptwijzigingsverordening
worden de mogelijkheden vergroot om effectief op te kunnen treden.
Daarnaast worden er redactionele wijzigingen voorgesteld.
Toelichting;
In artikel 1 en 3 van de wijzigingsverordening gaat het om die redactionele wijzigingen.
Het betreft naamswijziging van afdelingen als gevolg van de reorganisatie.
Artikel 2:1 is ook in ander opzicht gewijzigd. In het verleden werd vaak het niet opvolgen van een
bevel tot verwijderen door de politie vervolgd krachtens artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Het
Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft aan dat dit voortaan middels artikel 2:1 van de APV zou
moeten en adviseert daarbij te kiezen voor de redactie van de model APV van de VNG.
De bevelsbevoegdheid was in artikel 2:1 van de Weerter APV overigens al opgenomen.
Hoewel wij niet verwachten dat in een voorkomend geval deze bepaling door de rechter
onverbindend zal worden verklaard, stellen wij zekerheidshalve voor om de redactie van de VNG
over te nemen.
Artikel 2 betreft de sluitingstijden van horecabedrijven. In de APV was voorheen opgenomen dat
die niet gelden met oud en nieuw. Deze bepaling is per ongeluk geschrapt. Het is wenselijk om
deze weer op te nemen, zodat er niet elk jaar een apart besluit over behoeft te worden genomen.
De tekst van het wijzigingsartikel 4 spreekt ons inziens voor zich.
Voor het overnachten in de openbare ruimte is een oplossing gezocht. Sommige gemeenten
werken met noodbevelen, andere met APV-bepalingen.
Het overnachten in de openbare ruimte kan niet met een noodbevel van de burgemeester
beëindigd worden als er geen levensbedreigende situatie (bijvoorbeeld bij extreme koude)
aanwezig is. Is deze situatie wel aanwezig, dan is alleen een verbod om in de openbare ruimte te
overnachten, onvoldoende. Betrokkene moet dan gedwongen kunnen worden om in de opvang te
overnachten. Het is niet voldoende dat hij/zij zich alleen verwijdert en later op een andere plek
buiten overnacht. In andere situaties kan de APV-bepaling gebruikt worden.
COMMUNICATIE
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De wijziging van de APV wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. De actuele tekst van de
APV kan via de gemeentelijke website worden bekeken.
EVALUATIE
Vindt plaats door middel van terugkoppeling door politie en BOA’s.
Daarnaast worden de ledenbrieven van de VNG en van toepassing zijnde jurisprudentie gevolgd.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om de raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening te wijzigen conform
concept.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013;

besluit:
tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening conform concept.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 april 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

