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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De Algemene plaatselijke verordening (APV) op een drietal punten te wijzigen.
Samenva|ing
De adikelen 2:10 inzake reclame, 5:15 inzake venten en 6:2 inzake politietoezicht van de Algemene
plaatselijke verordening (APV) te wijzigen.
Bijlage
de wijzigingsverordening
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Inleiding
Naar aanleiding van de discussie afgelopen zomer over het venten van ijs in de avonduren, hebben
wij besloten het venten met ijs op maandag tot en met zaterdag 's avonds te gedogen en de raad
voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening (APV) op het onderdeel venten aan te passen.
De huidige APV is van 2014 en een grootschalige evaluatie is op dit moment niet aan de orde wat
ons betreft.
Wel maken wij van de gelegenheid gebruik kleine wijzigingen mee te nemen..
Naast het aanpassen van de regels omtrent venten worden in dit voorstel nog twee andere
wijzigingen voorgelegd.
Reclame
In artikel 2:10 van de APV staat dat het college in het belang van de openbare orde of de woon- en
Ieefomgeving nadere regels kan stellen ten aanzien van terrassen, uitstallingen en reclameborden.
In de praktijk is gebleken dat er behoefte bestaat om bedoelde regels niet uitsluitend te beperken tot
reclameborden, maar in algemene zin te spreken van reclame-uitingen. Reclame wordt immers niet
alleen op borden gemaakt, maar bijvoorbeeld ook op spandoeken.
In de œclamenota staan dan vervolgens de toegestane reclame-vormen. Ook is er dan een betere
aansluiting met de nog vast te stel|en beleidsregel spandoeken.
Venten
In het kader van de deregulering is in de APV geen bepaling opgenomen dat men een
venkergunning moet hebben om te mogen venten. Wel is opgenomen dat je als venter je houdt aan
de regels genoemd in artikel 5:15. één van die regels is dat er niet op zondag en niet 's avonds na
19.00 uur mag worden gevent.
Deze regel is opgenomen omdat een aantal inwoners het vervelend vinden als er 's avonds aan de
deur wordt gebeld. Dit speelt vooral in dejaargetijden wanneer het 's avonds vroeg donker is.
In de zomerperiode speelt dit argument eigenlijk niet en het is vanzelfsprekend in die periode dat er
met ijs gevent wordt. In verband hiermee stellen wij voor het ventverbod te verlaten naar 22.00 uur
voor de periode van 1 maart tot 1 oktober.
Voor de zondag kan het ventverbod opgeheven worden. De Iaatste tijd kan er immers in veel
supermarkten ook op zondag ijs gekocht worden. Bovendien kon dit ook al in snackbars e.d.. Het Iijkt
ons een goede zaak dat hiermee de straathandel gelijkgetrokken wordt met de reguliere handel.
Politietoezicht
Met het doel een verdere professionalisering van de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit te
ondersteunen en meer uniformiteit tussen gemeenten te bevorderen, wordt voorgesteld dat de
gemeenten binnen de Regio Midden-Nederland, in navolging van de gemeenten Rhenen en
Hilversum, ''de opsporingsambtenaren zoals bedoeld in adikel 141 sub b Wetboek van
Stra&ordering'' belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hun APV.
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Deze uniformiteit verschaft bovendien (een
duidelijkheid.
met name voor de politie welkome) algemene
Artikel 6:2, eerste Iid, van de APV Stichtse Vecht 2014 bepaalt dat met het toezicht zijn belast:
politieambtenaren en medewerkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht die belast zijn met
toezichthoudende taken. Het tweede Iid van dit artikel bepaalt dat het college dan wel de
burgemeester daarnaast andere personen met dit toezicht kan belasten.
Wij stellen voor het eerste Iid van deze bepaling als volgt te wijzigen: '|Met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bl of krachtens deze verordening zln belast de opsporingsambtenaren zoals
bedoeld in artlkel 141 sub b Wetboek van Stra|orderl'ng, alsmede medewerkers van de
Omgevingsdienst regio Utrecht die belast zln met toezichthoudende taken.''
22 september 2015
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris
Burgemeester
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DO Qri * ,
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet',
b e s I u i t :
vast te stellen de
VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
de Algemene Plaatselijke Verordening wordt als volgt gewijzigd:
A. Het woord 'reclameborden'' in het tweede Iid van artikel 2:10 wordt gewijzigd in rec/ame-
uitingen.
B. Het tweede Iid van artikel 5:15 ''Onverminderd het bepaalde in het eerste Iid is het
verboden te venten op zondagen en maandag om zaterdag tussen 19.00 en 8.00 uur''
wordt gewijzigd in:
* Venten is niet toegestaan tussen 22.00 en 8.00 uur in de periode van 1 maart tot
1 oktobe|
@ Venten is niet toegestaan tussen 19.00 en 8.00 uur in de periode van 1 oktober
tot 1 maart.
C. Het eerste Iid van artikel 6:2 ''Met het toezicht op de naléving van het bij of krachtens
deze verordening bepaalde zijn belast politieambt nven en medewerkers van de
Omgevingsdienst regio Utrecht die belast zijn t toezichthoudende taken.'' Wordt
gewijzigd in: Met het toezicht op de nalevi van het bepaalde W of krachtens deze
verordening zln belast de opsporingsa enaren zoals bedoeld in artikel 141 sub b
|elboek van StraWordering, alsmed edewerkers van de Omgevingsdienst regio
Utrecht die belast zln met toezicht oudende taken.
11 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in rking met ingang van de dag na die waarop zij is bekend
gemaakt.
3 november 2015
Griffier Voorzitter
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Verordening tot wijziging van de Algemene Plaa|elijke Verordening
Overheidsorganisatie Gemeente Stichtse Vecht
Officiële naam regeling Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Citeeditel Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld door Gemeenteraad
Onderwerp algemeen/milieu/openbare orde en veiligheid
Overzicht van in de tekst ve-erkte wijzigingen
Datum Terugwerkende Datum Betreft Datum Kenmerk
inwerking- kracht om ui|erking- ondedekening voorstel
treding treding Bron
bekendmakin
Nieuwe
re elin
Intitulé
Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht.
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015*,
gehoord de commissie van 6 oktober 2015.,
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