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ONDERWERP
Vaststellen de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Aanleiding van de voorgestelde wijziging zijn a. jurisprudentie b. de constatering dat bepaalde
APV-artikelen niet van toepassing zijn op bijvoorbeeld groenvoorzieningen, die niet tot de openbare
weg behoren en c. de invoering van de zgn. clubpas.
PROBLEEMSTELLING
Ad a. Jurisprudentie.
De bestuursrechter in Den Haag heeft een bepaald artikel uit de Haagse APV onverbindend geacht.
Daarom adviseert de VNG de redactie van enkele APV-artikelen aan te passen.
Wij verwijzen wat dit betreft naar de toelichting van de VNG.
Ad b. Openbare plaatsen.
In de APV zijn verbods- en gebodsartikelen opgenomen die gelden voor de weg, zoals het verbod
om zonder vergunning voorwerpen op de weg te plaatsen. Dit verbod geldt wel voor de tot de weg
behorende berm, maar niet voor veel andere groenvoorzieningen of andere niet tot de weg
behorende openbare plaatsen.
Ad c. Gebiedsontzeggingen.
In andere coffeeshopgemeenten blijkt de invoering van de clubpas geleid te hebben tot een forse
toename van de straathandel. Omdat deze niet gedoogde handel in soft drugs daar flink wordt
aangepakt kan dit tot verplaatsingseffecten leiden. Om dit te bestrijden kan het nodig zijn om het
middel van de gebiedsontzegging te hanteren. Daarbij is het gewenst om ook
gebiedsontzeggingen op te kunnen leggen aan bijvoorbeeld drugsrunners.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Ad a.
De oplossing voor a. is een simpele redactionele wijziging, die geen inhoudelijke gevolgen heeft.
Ad b.
Door het vervangen van “weg”door “openbare plaats” zijn de verbodsbepalingen breder
toepasbaar, waardoor o.a. gemakkelijker kan worden opgetreden tegen het illegaal in gebruik
nemen van groenvoorzieningen en het onder b. geschetste probleem wordt opgelost.
Ad c.
Artikel 2:74 van de APV verbiedt het post vatten, heen en weer lopen of rijden om drugs te
(ver)kopen of daarbij behulpzaam te zijn of te bemiddelen. Door dit artikel toe te voegen aan de in
artikel 2:77 APV genoemde wettelijke bepalingen, kan wegens de overtreding van artikel 2:74 ook
een gebiedsontzegging opgelegd worden.
COMMUNICATIE
De wijziging van de verordening wordt bekend gemaakt door ter inzagelegging en op de
gemeentelijke website.
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EVALUATIE
De werking van de APV wordt in de praktijk getoetst en via de VNG wordt ook gebruik gemaakt
van de ervaringen van andere gemeenten, zoals uit het voorgaande blijkt.
ADVIES RAADSCOMMISSIE

¾

Het advies van de raadscommissie Algemene Zaken is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


Het CDA geeft aan blij te zijn met de uitbreiding zodat meer zaken kunnen
worden aangepakt.
VOORSTEL COLLEGE

Besluiten 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 21 augustus 2012;

besluit:
A.
Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de APV conform concept.
B.
Te bepalen dat de wijziging in werking treedt de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

