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Voorstel:
1. De voorgestelde wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Oosterhout vaststellen.
Samenvatting
Op 24 januari 2017 heeft uw gemeenteraad de ‘Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Oosterhout 2017’ (verder: APV) vastgesteld. Deze vastgestelde APV is tot stand gekomen na een
aanpak om de APV te herzien waarbij enerzijds tegemoet gekomen is aan de tendens ‘meer mogelijk
maken met minder regels’ en anderzijds de APV een slagvaardig bestuurlijk instrument te laten
blijven. Deze aanpak heeft geleid tot een sterk herziene APV, waarbij deregulering en versimpelen
van regelgeving voorop heeft gestaan, met als uiteindelijk doel de bewoners, bezoekers en
ondernemers in Oosterhout meer flexibiliteit en ruimte te bieden om naar eigen inzicht en initiatief te
kunnen handelen.
Bij het vaststellen van de verordening in januari 2017 is toegezegd dat het jaar 2017 gebruikt zou
worden voor een inhoudelijke verdieping van de APV, waarbij de samenwerking met relevante
partners opgezocht gaat worden. Op 27 juni 2017 is door uw gemeenteraad een wijzing van de APV
vastgesteld als gevolg van het voorstel om de sluitingstijden van de horeca te wijzingen. Het voorstel
om de sluitingstijden te wijzigen is tot stand gekomen na evaluatie van de pilot nachthoreca en als
gevolg van de resultaten uit gehouden doelgroep specifieke enquêtes, waarbij inwoners en de
horecaondernemers hun mening hebben kunnen geven.
Zowel de artikelen als de artikelsgewijze toelichting in de APV, worden in principe jaarlijks
geactualiseerd, vaker indien nodig. De artikelsgewijze toelichting gaat niet op alle artikelen in, maar
alleen op die artikelen die een toelichting behoeven.
Als gevolg van actualisatie van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de door de VNG voorgestelde wijzigingen getoetst en waar
wenselijk en noodzakelijk verwekt in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oosterhout.
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van gewenste wijzigingen bij partners als politie en
brandweer en bij de gemeentelijke organisatie.
In bijlage 1 van dit voorstel is een overzicht opgenomen van alle inhoudelijke wijzigingen. Puur
tekstuele wijzigingen zijn niet in dit overzicht opgenomen. In het overzicht staat per artikel de ‘oude’
tekst, de voorgestelde nieuwe tekst en een toelichting op de voorgestelde wijziging.

De APV raakt veel beleidsonderwerpen. Daar waar als gevolg van veranderend beleid het
noodzakelijk is de APV te wijzigen, wordt dit meegenomen in de besluitvorming en dus ook in de
besluitvorming richting raad.
Nadere toelichting op een aantal voorgestelde wijzigingen
Gewijzigde artikelen als gevolg van inzichten in de effecten van de gedereguleerde APV
We hebben de gedereguleerde APV geëvalueerd in die zin dat we politie en medewerkers van
toezicht en handhaving gesproken hebben over de effecten van deregulatie van de APV.
Behoudens onderstaande wijzigingen zijn er geen signalen dat er behoefte of noodzaak is om
artikelen terug te plaatsen of te veranderen. Goed gastheerschap door in gesprek te gaan met
ondernemer of burger zorgt dat daar waar in een enkel geval overlast wordt ervaren door bijvoorbeeld
overhangend particulier groen of een straatartiest, de situatie naar tevredenheid wordt opgelost.
1. Grote voertuigen (artikelen 5.8 en 5.9)
Bij de APV wijziging in januari 2017 is besloten om de hoogte van 2,4 meter te wijzigen in 2,7
meter, dit in verband met de hedendaagse hogere auto's, om zo te voorkomen dat voor veel
voertuigen een ontheffing moet worden aangevraagd en verleend (administratieve
lastenverlichting). Bij bestudering van de regelgeving hierover leek aanpassing van de
maatvoering mogelijk te zijn. Het blijkt echter problemen op te leveren, omdat het landelijk
gebruikelijk is om 2,4 meter te hanteren en deze maatvoering ook zo is opgenomen in het
Feitenboekje van het Openbaar Ministerie dat gebruikt wordt door het Centraal Justitieel Incasso
Bureau (CJIB). Daarom is het voorstel om de hoogte weer terug te wijzigen naar 2,4 meter.
Gewijzigde artikelen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, gewijzigd beleid of aanbevelingen
1. Weigeringsgrond toegevoegd om een evenement te weigeren wanneer de organisator ervan van
slecht levensgedrag blijkt te zijn (artikel 1.8 lid 3)
Aangepast in het kader van openbare orde en veiligheid als gevolg van de ‘Handreiking vechtsportgala’s’ van
de Nederlandse Vechtsportautoriteit van oktober 2017. Het toegevoegde lid is algemeen geformuleerd,
echter in feite bedoeld voor vechtsportevenementen en dat is in de artikelsgewijze toelichting van de APV
ook zo benoemd. Er is in het Bibob beleid de mogelijkheid opgenomen om een Bibob onderzoek uit te
voeren bij vechtsportevenementen. Lid 3 geeft echter een bredere mogelijkheid om een evenement te
weigeren.

2. Wet aanpak woonoverlast (artikel 2.79)
Gemeenten worstelen al lang met het weerbarstige probleem van de woonoverlast. Door de inwerkingtreding
van de Wet aanpak woonoverlast per 1 juli heeft de lokale overheid een nieuw instrument in handen
gekregen om woonoverlast aan te pakken. De gemeenteraad kan nu de burgemeester de bevoegdheid
geven om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de
overlastgever. Het gaat hierbij om gedragingen die onvoldoende grond bieden om een uithuisplaatsing of
woningsluiting te rechtvaardigen. De wet ziet toe op de gebruiker van de woning, er hoeft geen sprake te zijn
van een huurrechtelijke of eigendomsrechtelijke relatie tot de woning of de rechtmatige bewoner van de
woning te zijn. Er wordt een ‘uitvoeringsnota woonoverlast gemeente Oosterhout 2018’ opgesteld en ter
besluitvorming voorgelegd aan het college. Besluitvorming vindt hierover plaats nog voordat de
gemeenteraad de geactualiseerde APV bespreekt. De raad wordt geïnformeerd over de besluitvorming over
de invulling van dit artikel.

3. Sluiting voor publiek toegankelijke gebouw en / of erven (artikel 2.80)
De burgemeester is ingevolgde artikel 174 Gemeentewet belast met het toezicht op openbare
vermakelijkheden. In dit APV artikel geeft de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid om bij het
vaststellen van feiten en omstandigheden die een gevaar opleveren voor de openbare orde, veiligheid,
gezondheid en zedelijkheid, voor het publiek toegankelijk gebouw en /of erven te sluiten. Het artikel geeft een
aantal concrete overtredingen waarbij deze belangen in ieder geval in het geding zijn. Dit zijn overtredingen
van de Wet wapens en munitie, heling en illegaal gokken. Weliswaar betreft het ook strafbare feiten, maar
het belang voor de burgemeester om in deze gevallen een bestuursrechtelijke maatregel te nemen is
gelegen in het beschermen van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en zedelijkheid. Doel met de
sluiting is de loop er uit te halen en de bekendheid van het gebouw en/of erf als locatie waar de ongewenste
activiteiten plaatsvinden te ontnemen. Daarbij zullen deze in ieder geval gedurende de periode van sluiting
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zich niet herhalen. De maatregel is gericht op het pand en of erf en niet op de exploitant. Bij sluiting geldt
deze dus ook voor een eventuele rechtsopvolger.

Aan u wordt voorgesteld om de voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te
stellen. Voor de volledigheid is bijlage 2, de APV met de verwerkte wijzigingen, bijgevoegd.
Wat willen we bereiken?
Een actuele en werkbare APV die aansluit op het Oosterhouts beleid en de Oosterhoutse
samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeenteraad voorstellen om de voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te
stellen. Hierin zijn alle wenselijke en noodzakelijke wijzigingen van dit moment verwerkt.
Wat mag het kosten?
Aan de actualisatie zijn geen kosten verbonden.
Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie?
De wijzigingen die bij deze actualisatie worden voorgesteld vloeien met name voort uit gewijzigde weten regelgeving, een actualisatie van de model-verordening van de VNG en op verzoek van onder
andere de politie. De voorgestelde wijzigingen zijn getoetst en aan politie is teruggekoppeld op welke
manier hun voorstellen verwerkt zijn.
Er worden op dit moment geen wijzigingen voorgesteld die een verder traject van burgerparticipatie
behoeven.
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BESLUIT VAN
DE RAAD

Nummer: BI.0180009

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;
Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet waarbij de gemeenteraad bevoegd is een Algemene
Plaatselijke Verordening vast te stellen;
Gelezen het voorstel van het college van 22 januari 2018;

BESLUIT:
1. De voorgestelde wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Oosterhout vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2018.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter

, griffier
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