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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen.
Samenvatting
De APV te wijzigen op de volgende onderdelen:
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Bijlage
Wijzigingsbesluit APV.

rvs + rbs def Wijziging Algemene

- Nieuw artikel over sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
De APV stelt gemeenten in staat hun eigen huishouding te regelen zoals zij dat graag willen. De APV
geldt voor iedereen binnen de gemeente (niet alleen voor inwoners) en heeft tot doel de gemeente
netjes en leefbaar te houden. In de APV worden zaken geregeld op het gebied van openbare orde,
horeca, evenementen, seksinrichtingen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen
betreffende de huishouding van de gemeente.
Argumenten
De APV wordt aangevuld met onderstaand artikel:
Artikel 2.79 Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen
De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf
als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, of voor het publiek openstaande gebouwen en/of de
daarbij behorende erven in een bepaald gebied, in het belang van de openbare orde, veiligheid,
gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor
een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.
Het doel van deze sluitingsbevoegdheid is het wegnemen van het gevaar voor de openbare orde, de
veiligheid of zedelijkheid door het weren en terugdringen van criminaliteit in en vanuit voor publiek
openstaande gebouwen. Tegelijk is deze sluitingsbevoegdheid ook bedoeld voor het beëindigen van
aanhoudende en ontoelaatbare overlast die niet afdoende met andere middelen kan worden
bestreden. In eerste instantie biedt artikel 174 Gemeentewet een grond voor dergelijke sluitingen,
maar als een langere sluiting is gewenst of wanneer sluiting op grond van de Gemeentewet niet
mogelijk is, biedt artikel 2:79 APV hiertoe de bevoegdheid.
Kanttekeningen
Met de toevoeging van dit artikel aan de APV wordt het instrumentarium voor het aanpakken van
ondermijning uitgebreid. Toepassing van dit artikel is nieuw en de effectiviteit van het instrument zal
nog moeten blijken. Indien bij toepassing van dit artikel blijkt dat aanpassingen nodig zijn om het
instrument effectiever te maken dan zullen deze worden meegenomen in een aanpassing van de
APV.
Communicatie
Het raadsbesluit tot vaststelling van de APV wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de rechtbank
Midden Nederland te Utrecht.
Tevens wordt de APV op de gebruikelijke wijze openbaar bekend gemaakt en treedt in werking de
dag na die van de bekendmaking.
Financiën, risico’s en indicatoren
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen. Bij deze voorgestelde wijziging van de APV is zoveel
mogelijk het model van de VNG gevolgd en is aansluiting gezocht bij het APV artikel van gemeenten
uit de regio. Aangezien deze bevoegdheid nieuw is, is op dit moment nog niet goed in te schatten wat
de risico’s kunnen zijn. Een toename van het aantal juridische procedures als gevolg van dit
instrument is wel een mogelijk effect. Om dit risico te beperken zal het instrument alleen worden
ingezet in passende situaties en niet eerder nadat een zorgvuldige belangenafweging is gemaakt.

Gemeentesecretaris
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Burgemeester
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11 september 2018
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Wij stellen voor tot bovengenoemde wijzigingen te besluiten conform de hierbij behorende
verordening.
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Raadsbesluit
Onderwerp
Wijziging Algemene plaatselijke verordening
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer

20 november 2018
Commissie

Registratie nummer

16 oktober 2018

Z/18/143758-VB/18/93924

Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
1.1.1
I.

Algemene plaatselijke verordening;
het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 2018;
de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 16 oktober 2018;
Besluit
de Algemene Plaatselijke Verordening als volgt te wijzigen:
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Artikel 2:79 Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen
1. De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw
behorend erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, of voor het publiek
openstaande gebouwen en/of de daarbij behorende erven in een bepaald gebied, in het
belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn
oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor een bepaalde duur geheel of
gedeeltelijk sluiten.
2. Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald omtrent
de bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens bekend gemaakt door een schrijven,
waaruit van dat bevel tot sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij de toegang(en) van het
gebouw of het erf.
3. Een sluiting kan op aanvraag van belanghebbenden door de burgemeester worden
opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding
geven en naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de
gronden die tot de sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.
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na artikel 2:78 wordt een nieuw artikel ingevoegd:
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4. Het is de rechthebbende op het gebouw en/of het erf, verboden om, nadat het bevel tot
sluiting bekend is gemaakt op de in het tweede lid aangegeven wijze, daarin bezoekers toe
te laten of te laten verblijven.
5. Het is een ieder verboden om, nadat het bevel tot sluiting openbaar bekend gemaakt is op de
in het tweede lid aangegeven wijze, in een bij dit bevel gesloten gebouw en/of erf als
bezoeker te verblijven.
6. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het onderwerp van de regeling van het
eerste lid elders wordt voorzien in deze verordening of in artikel 13b van de Opiumwet.

II. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.
20 november 2018
Griffier

Voorzitter
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Origineel besluit is ondertekend

