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Concept-Handleiding bijzondere wetten

Voorstel

In te stemmen met het aan de raad beschikbaar stellen van de bijgevoegde concept-
Handleiding bijzondere wetten. Dit ter illustratie bij het raadsvoorstel betreffende de
wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert.

Inleiding

Tijdens de behandeling van de kaders bijzondere wetten in maart 2020 is toegezegd dat
de raad inzage krijgt in de concept- Handleiding bijzondere wetten. Deze concept-
Handleiding geeft de richting weer die het college volgt bij de uitwerking van de
vastgestelde kaders bijzondere wetten. Het vaststellen van de definitieve handleiding is
een bevoegdheid van het college/burgemeester en hier komt een separaat collegevoorstel
voor na vaststelling van de wijziging APV door de raad in juli. Nadat het college in juli de
handleiding vaststelt wordt deze ter inzage gelegd. Hierna kunnen zienswijzen leiden tot
aanpassing van de handleiding.

Beoogd effect/doel

De raad bij de behandeling van de wijziging APV inzicht te geven in de richting waarin het
college de beleidsregels bijzondere wetten uitwerkt.

Argumenten

1.1 Inzicht raad in richting uitwerking beleidsregels
De raad stelt bij de wijziging van de APV de reikwijdte vast waarin zij ruimte aan het
college laat voor de uitwerking van de beleidsregels. Hiervoor is kennis van de richting die
het college geeft aan de uitwerking van de beleidsregels nodig.
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1.2 Er ligt een toezegg¡ng aan de raad
In de raadsvergadering van maart 2020 heeft de poftefeuillehouder toegezegd dat bij de

vaststelling van de APV de concept handleiding bijzondere wetten ter illustratie zou
worden verstrekt.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Na het toesturen van de concept handleiding aan de raad bij de behandeling van de
wijzigingen APV, wordt in een separaat collegevoorstel de handleiding vastgesteld en ter
inzage gelegd. De mogelijke zienswijzen tijdens de ter inzageperiode van 8 weken kunnen
leiden tot aanpassing van de handleiding.

Communicatie/ participatie

Na vaststelling van dit besluit wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van de concept-
Handleiding bijzondere wetten. Uitdrukkelijk ter illustratie bij het raadsvoorstel wijziging
van de APV.

Overleg gevoerd met

Intern:

Afdeling Ruimte en afdeling WH (milieu, vergunningverleners, stadstoezicht, juristen).

Extern

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert, enkele individuele horecaondernemers,
Bewoners Orgarrisatie Binnenstad, BIZ-ondernemers, Centrum Management, diverse
evenementenorganisatoren, Gehandicaptenplatform Weert, Politie, Veiligheidsregio (GHOR

en Brandweer).
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