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Geachte heer, mevrouw,
Met deze ledenbrief bieden wij u de ‘zomeraanpassing 2019’ van de Model Algemene plaatselijke
verordening (hierna: model-APV) aan. Hierin is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt. In het
bijzonder vragen wij aandacht voor de volgende wijzigingen:



het vermelden van medebewindswetgeving in de aanhef van het raadsbesluit tot vaststelling van
de Algemene plaatselijke verordening;



het herbenoemen van een aantal hoofdstukken en afdelingen en het in verband hiermee
schrappen van een aantal titels;




het benoemen van een ‘waterpijpcafé’ als openbare inrichting in artikel 2:27;



het toevoegen van een stopverbod aan artikel 5:10, waarbij wij wijzen op het verschil van mening
met het Openbaar Ministerie;



het herformuleren van de vrijstelling van het inzamelings- of wervingsverbod voor instellingen die
zijn opgenomen in het collecte- en wervingsrooster in artikel 5:13.

het uitdrukkelijker omschrijven van het aanlijn- en muilkorfgebod voor hinderlijke of gevaarlijke
honden in artikel 2:59;

In de Was-wordt-tabel wijziging Model Algemene plaatselijke verordening met artikelsgewijze toelichting
(bijlage 1) treft u een totaaloverzicht van de wijzigingen aan. Wij gaan ook in op een aantal actuele zaken
dat niet heeft geleid tot wijziging van de model-APV. Dit betreft het gebruik van lachgas, roken in de
openbare ruimte, oplaten van ballonnen, geluidhinder door warmtepompen en vuurwerkvrije zones.
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