Leeswijzer modelbepalingen

- […] of [iets] = door gemeente in te vullen.
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente.
- [iets] = facultatief.
- combinaties zijn ook mogelijk.

Model Raadsbesluit intrekking
Brandbeveiligingsverordening en
wijziging [Algemene plaatselijke
verordening,] Legesverordening en
Bouwverordening
De raad van de gemeente [Naam gemeente];
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [Datum en nummer
voorstel];
gelet op artikel 2.1, derde lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen, artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 229, eerste lid, aanhef en
onderdeel b, van de Gemeentewet;
gezien het advies van de [Naam commissie];
besluit :

1
Artikel I
De [Citeertitel Brandveiligingsverordening] wordt ingetrokken.

[Artikel II
De [Citeertitel APV] wordt als volgt gewijzigd:

A
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In artikel [Artikelnummer Artikel II optie A] wordt, onder vernummering van het
tweede tot en met het vijfde lid tot het derde tot en met het zesde lid, een lid
ingevoegd, luidende:
2 . Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in
artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen, aangeleverd.

B

1 . In het opschrift van hoofdstuk 6 wordt ‘Straf-,’ vervangen door: ‘Sanctie-,’.

2 . Het opschrift van artikel 6:1 komt te luiden:
Artikel 6:1 Sanctiebepaling

3 . Aan artikel 6:1 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4 . In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet
veiligheidsregio’s gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen
van ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet
veiligheidsregio’s.
Artikel III
[Artikelnummer Artikel III] van de bij de [Citeertitel Legesverordening] behorende
tarieventabel vervalt.
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Artikel IV
In artikel [Artikelnummer Artikel IV] van de [Citeertitel Bouwverordening] wordt in
de aanhef ‘vervallen:’ vervangen door: ‘vervalt’, wordt de puntkomma aan het slot
van onderdeel a vervangen door een punt en vervallen onderdeel b alsmede de
aanduiding ‘a.’ voor het eerste onderdeel.
Artikel V
1 . Dit besluit treedt in werking op [Datum inwerkingtreding].
2 . De datum van beëindiging van de heffing van de leges, bedoeld in artikel III, is 1
januari 2018, met dien verstande dat het in dat artikel genoemde hoofdstuk van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [Datum raadsvergadering].

De voorzitter,
De griffier,

