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Voorstel 

(geanonimiseerd)

Instemmen met de geactualiseerde Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 

2020. 

Argumenten 

In deze APV is een aantal nieuwe artikelen toegevoegd. Op deze manier sluit de APV van 

Hof van Twente beter aan bij de APV van de omliggende gemeenten. Een aantal nieuwe 

artikelen komt voort uit de aanpak van ondermijning en de behoefte om op onderdelen meer 

aan de voorkant te reguleren. 

De meest opvallende wijzigingen worden hieronder kort toegelicht. 

Wijzigen van artikel 2:29 Sluitingstijd. 

Artikel 2:29 wordt in zijn geheel vervangen door de formulering van artikel 2:29 uit de APV 

2016. Reden hiervoor is dat dit beter werkbaar is in de praktijk en duidelijkheid geeft voor de 

eigenaar van een horecabedrijf. 

   

Wijzigen van artikel 2:39 Speelgelegenheden. 

Het onderhavige artikel wordt inhoudelijk gewijzigd. In plaats van een vergunningsplicht 

wordt een algemeen verbod op de exploitatie van speelgelegenheden opgelegd. 

Toevoeging van artikel 2.48a Lachgasverbod. 

In de zomercirculaire van de VNG modelverordening is geadviseerd dit artikel toe te voegen. 

Om de handhaafbaarheid te bevorderen is dit artikel toegevoegd. 

Wijzigen van artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van 

Strafrecht. 

De bewaartermijn in lid 4 sub d van dit artikel wordt verhoogd van drie dagen naar vijf dagen. 

Deze verhoging wordt landelijk geadviseerd door het DOL in het kader van de bestrijding van 

heling. 

Wijzigen van Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling. 

Het artikel omtrent het gebruik van consumentenvuurwerk wordt geactualiseerd naar 

aanleiding van nieuwe landelijke wetgeving. 

   igen van artikel 4:2 Aanwijzen collectieve festiviteiten. 

De passage in dit artikel aangaande het aanwijzen van collectieve festiviteiten wordt 

verwijderd. Dit omdat er reeds een reeks collectieve festiviteiten is vastgesteld die ieder jaar 

geldt. 



Wijzigen van artikel 5:32 Crossterreinen 

De formulering van lid 1 word zodanig aangepast dat duidelijk is dat buiten wedstrijdverband 

crossen met een motorvoertuig of bromfiets niet is toegestaan. 

In de bijlage is een overzicht toegevoegd in de vorm van een was-wordt-lijst. Hierin is te zien 

welke artikelen zijn gewijzigd ten opzichte van de APV 2019. 

Risico’s 

Op voorhand zijn geen risico's te benoemen. 

Alternatieven 

Niet akkoord gaan met het voorgestelde. Dit is echter niet wenselijk. Maatschappelijke 

ontwikkelingen maken de APV-wijziging noodzakelijk. Eventueel kan worden teruggevallen 

op de huidige APV-artikelen. 

Vervolg 

Na vaststelling in de gemeenteraad en bekendmaking hiervan treedt de nieuwe APV in 

werking. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de burgemeester, 
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