
  
Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: Actualisatie APV Hof van Twente. 

Registratienummer: 0592368 

Voorstel: 

1. De Algemene Plaatselijke Verordening Hof van 

Twente 2016 vaststellen 

  
  

Argumenten 

1.1 Waarom de APV wijzigen 

Voor een efficiënte aanpak van nieuwe veiligheids- 

thema's is het noodzakelijk een actualisatie van de 

algemene plaatselijke verordening door te voeren. Dit 

om met name de handhaving en de leefbaarheid in 

onze openbare ruimte door de politie en de boa's te 

waarborgen. De vernieuwde APV Hof van Twente 2016 

is als bijlage toegevoegd aan het raadsbesluit. 

  

In dit voorstel worden in de tabel alle wijzigingen van de 

Algemene Plaatselijke Verordening voorgelegd. 

e Tekstuele wijzigingen waarbij verouderde begrippen 

geactualiseerd zijn, een aantal grammaticale 

wijzigingen zijn gepleegd en een aantal verwijzingen 

zijn aangepast. 

e Eris één Lex Silencio Positivo (vergunning die van 

rechtswege wordt verleend bij het overschrijden van 

de wettelijke beslistermijn) ingetrokken, namelijk 

artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen. 

e Ook is een aantal artikelen gewijzigd i.v.m. beter 

werkbare toepassingen in de praktijk; dit in overleg 

met interne en externe partners zoals de politie en 

de Veiligheidsregio Twente. 

1.2 De gewijzigde artikelen op een rij 

    

  

  

  

  

  

  

        

g 

Samenscholing en Ui ing artikel 

ongeregeldheden 

2:10lid1,3 | Het plaatsen van Gewijzigd begrip 

voorwerpen op of aan de 

weg in strijd met de 

publieke functie ervan 

2:12 lid 1 Maken, veranderen van | Gewijzigd begrip 

2:12 lid 4 een uitweg Verwijzing toegevoegd 

2:24 lid 1 Begripsbepalingen Verwijzing gewijzigd 

subb 

2.25 lid 2 Evenementen Tekstuele aanpassing + 

Uitbreiding artikel 

2:25 lid 7 Verwijzing toegevoegd 

2:38 Verschaffing gegevens Inhoudelijke verbetering 

nachtregister 
  



  

2:40 lid 2 
Kansspelautomaten Gewijzigde richtlijnen 

5:16 lid 5 
en weigeringsgronden Verwijzing toegevoegd 

  

2:44 Vervoer 

inbrekerswerktuigen en 

hulpmiddelen voor 

diefstal 

Gewijzigde artikeltitel 

  

  

  

  

  

Afbakeningsbepalingen Verwijzing gewijzigd 
  

Voorwerpen op, in of 

boven openbaar water 

Tekstuele toevoeging 

Tekstuele verbetering 
  

Aanwijzingen ligplaats Inhoudelijke verbetering 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

            

2:49a Gedragsaanwijzing Nieuw artikel Verbod innemen Verwijzing gewijzigd 

2:57 lid 1 Loslopende honden Uitbreiding artikel ligplaats 

2:57 lid 3 Verwijzing gewijzigd 5:31 lid 7 Verbod afvalstoffer te Verwijzing toegevoegd 

2:60 lid 1 Gevaarlijke honden Inhoudelijke verbetering verbranden buiten 

2:60 lid 2 Verwijzing gewij inrichtingen of 

2:61 Houden van hinderlijke Verwijderd artikel anderszins vuur te 

dieren stoken 

2:62 lid 1 Nachtvissen Tijdsagnduwding 6:1lid3 Strafbepaling Uitbreiding artikel 

gewijzigd 6:2lid1 Toezichthouders Gewijzigd begrip 

2:70 Vervreemding van door Gewijzigd begrip 

opkoop verkregen n ii PE 

gZedefen 9 1.3 TO?|IChÍII'IQ op een aantal bela_ngnjke wijzigingen 

4:1suba Begripsbepalingen Gewijzigd begrip Aanpassing van de APV naar aanleiding van 

4:2lid1,2 Aanwijzing collectieve Uitbreiding artikel maatschappelijke veranderingen: 

4:2 lid 4 festiviteiten Verwijzing gewijzigd 

4:3lid1 Kennisgeving incidentele | Inhoudelijke verbetering # ĳ n 

4:3lid2 festiviteiten Verwijzing gewijzigd + Artikel 2_493 ove_r gedragsaan\{vuzmg. í 

gewijzigde richtlijnen Veranderingen binnen het Sociaal Domein hebben 

4:12 lid 2 Ontsierende, hinderlijke | Gewijzigd begrip gevolgen voor burgers zelf maar ook vaak voor de 

4:12lid 3 ofdgevaarluke reclames Verwijzing toegevoegd directe omgeving in wijken en buurten. De zorgen ed. ; H 

4:15 Begripsbepaling Inhoudelijke verbetering Tondom kwetSbar_e Personen is ook in de _H°f_van 

4:16 Vergunning of ontheffing | Verwijderd artikel T_Wente d_e actualiteit. D_e gedragsgaanwuzmg IS me_de 

4:17 Weigeringsgrondenen | Verwijderd artikel hierdoor ingebracht. Artikel 2:49a is een nieuw artikel 

voorschriften _ _ en geeft de burgemeester de bevoegdheid om een 

57 feac'|‘;În’ïà’:rì‘…gen Nieuw artikel bewoner van een woning of een gebouw een gedrags- 

5:13lid5 | Inzameling vangeldof _ | Verwijzing toegevoegd aanwijzing op te leggen. Dit kan worden ingezet 

goederen wanneer die bewoner door zijn gedrag zoveel overlast 

5:14 Begripsbepaling Nieuw artikel veroorzaakt dat de openbare orde, ook rond de woning 

5:16 lid 4 Standplaatsvergunning Uitbreiding artikel   

of gebouw, daardoor wordt verstoord of dreigt te 



worden verstoord. De achterliggende gedachte daarbij 

is dat in artikel 1744 Gemeentewet wel is geregeld dat 

de burgemeester een woning kan sluiten indien door 

gedragingen in de woning de openbare orde rond de 

woning wordt verstoord, maar dat er in zo’n geval niet 

een minder verstrekkende bevoegdheid is. 

Daarnaast heeft de politie om meer armslag gevraagd 

om te kunnen optreden als het gaat om de handhaving 

of preventief ingrijpen met betrekking tot openbare orde 

en veiligheid. Door het toevoegen van de term ‘vechten’ 

in artikel 2:1 (Samenscholing en ongeregeldheden) kan 

de politie op grond van het gewijzigde artikel zonder dat 

er daartoe aangifte is gedaan proces verbaal opmaken. 

1.4 Overige wijzigingen 

e Het toevoegen van de bepaling dat ons college c.q. 

burgemeester nadere beleidsregels kan stellen wordt 

aan een aantal artikelen toegevoegd, zodat de op 

deze artikelen gebaseerde beleidsregels ook daad- 

werkelijk rechtskracht hebben en daadwerkelijk 

toegepast kunnen worden. 

e Artikel 2:25 lid 2 over evenementen wordt aange- 

vuld omdat voor een categorie wandel- en fiets- 

tochten een evenementenvergunning een te 

zwaar middel is. Deze categorie vergunningen valt 

nu wel onder de meldingsplicht. 

e Artikel 2:61 over het houden van hinderlijke dieren 

wordt geschrapt, omdat in de praktijk hiervoor 

onvoldoende handhavingscapaciteit beschikbaar is. 

Bovendien voorziet het burenrecht van boek 5 van 

het Burgerlijk Wetboek al in het voorkomen van 

hinder en kan buurtbemiddeling worden ingezet. 

e Artikel 4:2 betreffende de aanwijzing collectieve 

festiviteiten wordt gewijzigd omdat in voorgaande 

versies van de APV geen specifieke dagen 

genoemd werden waarop de geluidsnormen als 

bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het 

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu- 

beheer (hierna Besluit) niet gelden. Vanaf 

1 januari 2010 wordt met een lijst met collectieve 

aangewezen festiviteiten gewerkt. Hiervoor is 

destijds gekozen zodat ondernemers minder 

incidentele meldingen hoeven te doen. Veel van 

de festiviteiten zijn hetzelfde en vinden plaats op 

Koningsdag, Pinksteren etc. Jaarlijks werd door 

het college Rosen Montag (Carnaval), 1e en 2e 

paasdag, Koningsdag en Koningsnacht, Hemel- 

vaartsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerst- 

dag en oudjaarsnacht aangewezen als dagen 

waarop de geluidsnormen niet gelden. De 

aanwijzing gebeurde jaarlijks door een college- 

besluit en publicatie in het Hofweekblad en op de 

website van de gemeente. De ervaringen met het 

aanwijzingsbesluit zijn positief. Door de genoemde 

dagen op te nemen in de APV kan jaarlijkse 



aanwijzing en publicatie achterwege blijven voor 

de genoemde dagen. Aanwijzing vindt dan alleen 

nog plaats voor eventuele andere (feest-) dagen. 

e Aan artikel 5:16 over standplaatsvergunning en 

weigeringsgronden wordt een vierde lid toegevoegd 

zodat organisaties voor medische doeleinden dan 

wel goede doelenorganisaties met een keurmerk met 

een melding kunnen volstaan zodat deze 

organisaties geen leges hoeven te betalen. 

Risico’s 

e Bij het niet vaststellen van de APV 2016 vallen we 

terug op de APV 2014 hetgeen niet gewenst is in 

verband met het inpassen van wijzingen op grond 

van eerder vastgesteld beleid. 

« Het nieuwe artikel 2:49a over de gedragsaanwijzing 

kan een risico vormen bij juridische procedures in 

verband met het vooralsnog ontbreken van een 

grondslag in de Gemeentewet. 

Alternatieven 

Er zijn geen alternatieven voorgesteld. 

Uitvoering 

De Verordening wordt op de gebruikelijke gepubliceerd, 

geïmplementeerd in de organisatie en ter kennis 

gebracht van externe veiligheidspartners. 

Hof van Twente, Burgemeester en wethouders v: 

de secretaris a.i., 

    

   

(geanonimiseerd)

de bur. 

  
(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen drszA-A.M. Nauta-van Moorsel 


