Advies aan B&W

Onderwerp
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.
Datum

26-9-2017

Naam en telefoon

B.Velthausz tel. 9504

Afdeling

PVTH

Portefeuillehouder

Burgemeester

Wat adviseer je te besluiten?
De raad voor te stellen om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV 2016) te wijzigen.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
Om de APV goed te kunnen gebruiken moet de verordening regelmatig worden geactualiseerd. De
VNG heeft in enkele ledenbrieven voorstellen gedaan om de APV te wijzigen. De reden zijn
ontwikkelingen in de rechtspraak en wetswijzigingen.
Daarnaast bestaat al langer de wens om nieuwe regels op te nemen om de (woon) overlast beter
aan te kunnen pakken.
Enkele voorstellen worden NIET overgenomen. Het gaat om de volgende artikelen.


Artikel 4:11 over het vellen van houtopstanden
Aanpassing van het artikel uit onze APV is niet nodig. Wij hebben een enigszins aangepaste
versie. Bovendien gaat de wijziging over het laten vaststellen van een bomenlijst door het
college in plaats van de raad. Dit is in onze APV al zo geregeld.



Artikel 5:13 over inzameling van geld of goederen
Aanpassing is niet nodig. Dit artikel is al enkele jaren geleden vervallen in het kader van
deregulering.

Welk resultaat willen we bereiken?
Actuele APV.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
Een niet actuele en correcte APV geeft problemen bij de handhaving.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
Aan de invoering van de nieuwe APV zijn geen directe financiële consequenties 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.
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c. Ontwikkeling wet en regelgeving
Om goede uitvoering te geven aan de nieuwe APV artikelen zal de burgemeester ook nieuwe
beleidsregels opstellen:
-

Beleid aanpak woonoverlast Oss 2017

-

Beleid gebiedsverbod Oss 2017

d. Overlegd met
Over deze APV is overleg geweest met: PVTH, SMM en GIBORT
Bijlagen
1. Concept raadsvoorstel wijziging APV Oss 2016
2.

Concept raadsbesluit wijziging APV Oss 2016

3.

Bijlagen behorende bij het raadsvoorstel
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