Advies aan B&W

Onderwerp
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.
Datum

31-10-2017

Naam en telefoon

B.Velthausz 9504

Afdeling

PVTH

Portefeuillehouder

Burgemeester

Wat adviseer je te besluiten?
Het artikel 2:77b (gebiedsontzeggingen) van het conceptraadsvoorstel wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening Oss 2016 aan te passen.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
Op 26 september j.l. heeft u ingestemd met het voorstel Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening 2016. Bij het opstellen van het beleid is gebleken dat meer flexibiliteit in het artikel
gewenst is. Volgens het artikel zoals het nu geldt moet er altijd eerst een bevel worden gegeven van
maximaal 24 uur. Pas als een persoon zich daar niet aan houdt of als hij opnieuw strafbare
handelingen verricht, kan er een nieuw bevel worden gegeven met een langere termijn.
De ervaring leert dat het in sommige gevallen gewenst is om direct een langere termijn op te
kunnen nemen. Daarom is het artikel nu aangepast. In het beleid wordt de proportionaliteit en
subsidiariteit uitgewerkt. De duur van een gebiedsontzegging wordt altijd in het bevel gemotiveerd.

Tekst 26 september:
Artikel 2:77b Gebiedsontzeggingen
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van
overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de
veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die
strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht een bevel geven zich
gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een
openbare plaats op te houden.
2.

Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon
aan wie tenminste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw
strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht, een bevel geven zich
gedurende ten hoogste 8 weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een
openbare plaats op te houden.

3.

Een bevel krachtens het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit of de
openbare orde verstorende handeling binnen 6 maanden na het geven van een eerder bevel,
gegeven op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt.

4.

De burgemeester beperkt de in het eerste of tweede lid gestelde bevelen, als hij dat in
verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De
burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.
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Tekst nieuw voorstel:
Artikel 2:77b Gebiedsontzeggingen
1. De burgemeester kan aan een persoon een bevel geven zich te verwijderen en verwijderd te
houden. In dit bevel geeft de burgemeester aan om welk gebied het gaat en welke tijd.
De burgemeester geeft een bevel als de persoon alleen of in groepsverband openbare
verstorende handelingen verricht dan wel een strafbaar feit pleegt.
De burgemeester geeft een bevel in het belang van de openbare orde, het voorkomen of
beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of
leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid.
2. De burgemeester beperkt de in het eerste lid gestelde bevel, als hij dat in verband met de
persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt.
3. De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.
Welk resultaat willen we bereiken?
De voorgestelde aanpassing van het artikel zorgt dat we een handzamer beleid op kunnen stellen
dat aansluit bij de manier waarop wij gebiedsverboden toe willen passen. In sommige situaties is
een 24 uurs verbod niet passend bij de oplossing die we ermee willen bereiken. De voorgestelde
tekst maakt het mogelijk om ook gebiedsverboden op te leggen met een langere termijn dan 24 uur.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
Het eerste voorstel is minder flexibel. Bovendien levert dat extra werk op in gevallen er een langere
termijn opgenomen moet worden. In die gevallen moet er namelijk een tweede bevel worden
opgesteld. De waarborgen voor deze strenge maatregel blijven en worden uitgewerkt in het beleid.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
Aan het de aanpassing van het raadsvoorstel omtrent de APV zijn geen financiën verbonden.
b. Communicatie
De nieuwe APV wordt bekend gemaakt in Oss Actueel en via onze website. Ook via een elektronisch
gemeenteblad; dat is voor verordeningen verplicht.
c. Ontwikkeling wet en regelgeving
We zijn bezig om beleid te ontwikkelen omtrent het inzetten van gebiedsverboden. Dit beleid zal aan
u voorgelegd worden ter goedkeuring.
d. Overlegd met
Deze aanpassing is gemaakt samen met BZ (Marlies Vos).
Bijlagen
1. Concept raadsvoorstel wijziging APV Oss 2016
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2.

Aangepast Concept raadsbesluit wijziging APV Oss 2016

3.

Aangepaste Bijlagen behorende bij het raadsvoorstel
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