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1.

Onderwerp

Derde wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal

2.

Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Inleiding/aanleiding
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal (hierna:
APV) voor de derde keer te wijzigen. De wijziging vindt met name plaats op advies van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG). In dit voorstel zijn de VNG wijzigingen van de zomer 2016 en de
zomer 2017 meegenomen. Ook worden er wijzigingen voorgesteld op grond van ambtelijke adviezen.
Beoogd resultaat
Met deze wijzigingen wordt de APV geactualiseerd.

3.

Voorstel aan College

In 2013 heeft de gemeenteraad de geheel herziene APV volgens het model van de VNG vastgesteld. Op
advies van met name de VNG wordt thans voorgesteld de APV gemeente Leudal voor de derde keer te
wijzigen.
-Voorstellen van de VNG tot actualisering van de model APV (zomer 2016)
De voorgestelde VNG wijzigingen van de zomer 2016 betreffen aanpassingen van een beperkt aantal
artikelen als gevolg van gewijzigde wetgeving en kleine correcties. (artikelen 1:3 indiening aanvraag;
artikel 1:8 weigeringsgronden ; artikel 2:39 Speelgelegenheden; Artikel 2:77 cameratoezicht op openbare
plaatsen).
-Voorstellen van de VNG tot actualisering van de model APV (zomer 2017)
De zomeraanpassing 2017 van de VNG betreft met name wijzigingen vanwege ontwikkelingen in de
rechtspraak, wetswijzigingen en verzoeken en opmerkingen die door de VNG zijn ontvangen van
gemeenten (artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing; artikel 1:7 Termijnen; artikel
2:27 Begripsbepalingen; artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister; artikel 2:42 Plakken en
kladden; artikel 74a Openlijk drugsgebruik; artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen; artikel 5:13
Inzameling van geld of goederen).
-Overige voorstellen tot actualisering van de APV
Verder wordt ambtelijk voorgesteld een aantal artikelen te actualiseren of te wijzigen.

Wijziging artikel 2:48 Verboden drankgebruik
Uit preventief oogpunt en ook om het goede voorbeeld van ouderen richting jongeren te geven wordt
voorgesteld in artikel 2:48 APV op te nemen dat het verboden is in speeltuinen en op schoolpleinen
alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende
drank bij zich te hebben. Omdat met name in speeltuinen en schoolpleinen toch regelmatig als hangplek
drank wordt genuttigd is dit voor de BOA’s een handvat om op de betreffende plaatsen te kunnen
ingrijpen. Evenementen waarbij alcoholhoudende dranken worden verstrekt in speeltuinen en op
schoolpleinen zijn overigens wel door een ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet
toegestaan.

Wijziging artikel 5:6 Kampeermiddelen
Het huidige artikel 5:6 APV geeft handvatten om te kunnen handhaven op het parkeren van caravans,
aanhangwagens e.d. die langer dan drie dagen in de openbare ruimte geparkeerd staan. Hiervoor dienen
de betreffende wegen door het college van burgemeester en wethouders te worden aangewezen.
Gezien de toenemende parkeerdruk op de openbare weg – vaak juist ook in woonwijken – wordt
voorgesteld om deze bepaling stringenter te omschrijven en direct voor de hele gemeente (of gedeelte)
van toepassing te verklaren: “langer dan gedurende vijf achtereenvolgende dagen (binnen de bebouwde
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kom) op de weg te plaatsen of te hebben of binnen een straal van 500 meter van een eerder ingenomen
locatie van het kampeermiddel te plaatsen of te hebben”.
Voordeel hiervan is dat het gebied waarbinnen niet langer dan vijf dagen geparkeerd kan worden duidelijk
is voor zowel de handhaver als de weggebruiker of eigenaar van het voertuig. Het gaat om alle wegen
binnen de bebouwde kom.
Nadeel hiervan is, dat losgelaten wordt om welke reden er niet geparkeerd mag worden door deze
voertuigen. Als er dan geklaagd wordt dient er gehandhaafd te worden. De kans dat handhaving ingezet
wordt bij “burenruzies” is dan groot. Anderzijds geeft het burgers dan ook meer duidelijkheid om elkaar op
regels te wijzen.

Wijziging artikel 2:51 APV Neerzetten van fietsen e.d.
Als uitbreiding op locaties waar onder andere fietsen niet mogen worden neergezet zijn een aantal
artikelleden toegevoegd. Zo mogen er op het trottoir geen fietsen, brommobielen, snor- of bromfietsen
geplaatst worden als de doorgang wordt gehinderd of belemmerd voor voetgangers, invalidenwagens,
kinderwagens en dergelijke. Ook mogen er op een geleidelijn voor blinden geen fietsen, brommobielen,
snor- of bromfietsen worden geplaatst of staan.
Overige voorgestelde wijzigingen
Het voert te ver om alle voorgestelde wijzigingen in dit advies te bespreken vandaar dat verwezen wordt
naar de bijlagen. In bijlage 1 wordt een korte artikelsgewijze toelichting op APV wijzigingen gegeven. In
bijlage 2 zijn de voorgestelde wijzigingen verwerkt in het (concept) Raadsvoorstel. In bijlage 3 treft u het
(concept) Raadsbesluit aan.
Opmerking/kanttekening
-In deze APV wijziging is de opname van artikel 2:79 APV over Woonoverlast (nog) niet meegenomen. Dit
artikel wordt afgestemd met de gemeenten Weert en Nederweert. Hiervoor worden nadere beleidsregels
gemaakt.
-Ook zijn de wijzigingen niet meegenomen naar aanleiding van de nieuwe Amvb brandveilig gebruik
overige plaatsen. Hierover geven de VNG en de Veiligheidsregio nog nadere adviezen.
-Verder wordt de jaarwisseling afgewacht om te kijken of er een bepaling over carbidschieten noodzakelijk
is.

4.

Argumenten

In bijlage 1 is per artikel een korte toelichting en motivatie op de voorgestelde wijzigingen in de APV
opgenomen.

5.

Risico’s

n.v.t.

6.

Juridisch kader

APV, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht.

7.

Financiële samenvatting

n.v.t.

8.

Overige integrale afstemming

Afgestemd met de Afdeling Bedrijfsvoering, vakgroep Juridische Zaken.
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9.

Communicatie

Openbaar:
☑ Actief:
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Toelichting:

Informeren raad
Ter inzage leggen voor
Publiceren op Overheid.nl
Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
Plaatsen op website
Plaatsen op social media
Versturen persbericht naar (lokale) media
Plaatsen op intranet
Overige communicatie

Bijlagen
Bijlage 1: Artikelsgewijze toelichting op APV wijzigingen
Bijlage 2: Concept Raadsvoorstel
Bijlage 3: Concept Raadsbesluit
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