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Onderwerp

Aa nwijz in g toez ichthouders Algemen e plaatsel ij ke verorden in g (ApV)

Voorstel

May Steen en Angelique Adriaens aan te wijzen als toezichthouder APV, op grond van het
bepaalde in artikel 6:2,lid 3, APV.

Inleiding

In de APV, artikel 6:2, zijn de toezichthouders APV vermeld. Daarbij worden onder meer
de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) van Stadstoezicht genoemd. De Boa's
van Stadstoezicht hebben, naast andere taken in het kader van de APV, onder meer een
toezichthoudende taak ten aanzien van evenementen.
Op dit moment is het echter niet mogelijk om de beschikbare Boa's van Stadstoezicht in te
zetten bij al de evenementen, waarbij toezicht nodig wordt geacht. Er is derhalve
uitbreiding van toezichthoudende capaciteit nodig.

Beoogd effect/doel

Het doel is om de capaciteit van het toezicht APV, in het bijzonder ten aanzien van
evenementen, uit te breiden.

Argumenten

Bij de activiteiten in het kader van de APV (o.m. evenementen) is het nodig dat er
voldoende mogelijkheden bestaan om toezicht te houden. De huidige capaciteit bij
Stadstoezicht maakt het noodzakelijk om het aantal toezichthouders APV uit te breiden
Op grond van artikel 6:2, lid 3, APV kan het college en/of de burgemeester
toezichthouders APV aanwijzen.
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Met de benoeming van de hiervoor genoemde medewerkers van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt voorzien in een aanvulling van het APV-
toezicht.

Kanttekeningen cn risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Com m u n icatie/ participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

o Margot van den Broeke, hoofd afdeling VTH (a.i.)
o May Steen, medewerker afdeling VTH, team Bijzondere wetten.
. Angelique Adriaens, medewerker afdeling VTH, team Bijzondere wetten
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