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Onderwerp
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert, Tarieventabel leges 2020
en Verordening precariobelasting 2020.

Voorstel
De raad voor te stellen in te stemmen met:

A. de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
B. de Tarieventabel leges 2020, versie 3;

Weert;

C. de Verordening precariobelasting 2020, versie 2, inclusief tarieventabel versie 2;
D. het vervallen van de Kaders Horecabeleid ZOLL, Kaders Evenementenbeleid 2011
en Beheervisie 2013.

Inleiding
Herhaaldelijk is het nodig dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op onderdelen
aangepast wordt. Dat kan zijn op grond van ervaringen uit de praktijk, waarbij gebleken is
dat bepaalde artikelen toch niet zo goed werken als van te voren was gewenst. Dat kan
ook zijn op grond van adviezen van de VNG (ledenbrieven), op basis van nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen, jurisprudentie en juridisch-technische motieven. Ook is
het mogelijk dat wijziging in gemeentelijk beleid wijziging van de APV noodzakelijk maakt.
Tal van zaken zijn aanleiding geweest om de APV gemeente Weeft op een aantal
onderdelen te gaan wijzigen. De APV is een gemeentelijke verordening. De gemeenteraad
is bevoegd om gemeentelijke verordeningen vast te stellen en derhalve ook wijzigingen
daarvan. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen van de verordeningen betreffende de leges
en precariobelasting, die gepaard gaan met de wijziging van de APV.

Beoogd effect/doel
Onder meer wordt beoogd om in de APV een aantal nieuwe gemeentelijke
beleidsuitgangspunten vastte leggen. Daarover is op 11 maart 2020 een aantal zaken in
de vergadering van de raad aan de orde geweest met betrekking tot de nieuwe kaders
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voor de Handleiding bijzondere wetten. Die zijn in het bijgevoegde concept-raadsvoorstel
verwerkt. Daarnaast worden er in de APV een aantal onderdelen gewijzigd met als doel om
in de praktijk beter te kunnen werken. Ook zijn een aantal onderdelen aangepast op
advies van de VNG. Omdat op 11 maart bij de vaststelling van de nieuwe kaders
Handleiding bijzondere wetten door de raad niet tevens formeel besloten is om de oude
kaders te laten vervallen, wordt nu voorgesteld om dat alsnog te besluiten. Daarmee
wordt voorkomen dat er onduidelijkheid blijft bestaan over de geldigheid van de
betreffende oude kaders (horeca, evenementen en beheervisie)'

Argumenten
De wijzigingen in de APV zijn in bijgevoegde was-wordt-tabel nader aangegeven.

In de

bijbehorende tabel is per artikel nader gemotiveerd waarom de betreffende wijziging
wordt voorgesteld. Zie beide tabellen in de bijlagen"

Kanttekeningen en risico's
r^-----^^- I ul
--^^^-i^L^l^^!¡-^
vLél lvuElorLll
AAnOaSSltlq Ldf levell vuul lggtrs trl

19

In verband met de voor te stellen wijziging van de APV en in verband met de Handleiding
bijzondere wetten zullen de daarmee verband houdende tarieven voor leges- en
precariobelasting eveneens aangepast worden. Dat wordt in het raadsvoorstel nader
aangegeven.

Onderscheid tussen commerciële en ideele evenementen ln relatie tot leges
Toelichting bij Hoofdstuk 3 Evenementen en vermaak, 22.7.I van de Tarieventabel leges:
Oorspronkelijk was het de bedoeling het onderscheid tussen commercieel en ideëel terug
te laten komen in het heffen van leges. De definitiebepaling maakt het echter onpraktisch
om evenementen op basis van dit onderscheid aan te slaan voor leges. De definitie wordt
te ruim of te strak waardoor de interpretatie een te grote rol gaat spelen'
Door de leges op basis van het aantal uren dat het verlenen van een vergunning kost te
berekenen, wordt objectiever inzicht gegeven in de kosten'
Het onderscheid commercieel/ideëel zal wel worden meegenomen in de uitvoeringsregels
OVer concurrerende evenemetltetr, zoals de raad in maaft heeft aangegeven.
Aanpassing overige regels

Daarnaast moeten ook nog bestaande voorschriften en beleidsregels aangepast worden
Het betreft in elk geval:
- Voorschriften Meldingsplichtige en Categorie A evenementen.
- Voorschriften Ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet.
- Voorschriften Vlooienmarkten en Snuffelmarkten.
Voor:schr:iften Ontheffing sluitingstijden.
- Voorschriften Tenten op terrassen'
- Voorschriften Exploitatievergunning'
- Voorschriften Gok- en speelautomaten.
- Voorschriften Terrasvergunning.
Voorschriften Sandwichborden/driehoeksborden.
- Voorschriften Collectevergunning'
- Voorschriften Gebruik openbare ruimte'
- Voorschriften Ontheffing artikel 87 RW'
- BIBOB-beleidslijn.

-

HandhavingsstappenPlan.

Preventie en handhavingsplan Horeca.
VerordeningparacommercieWeert.

Handleidinq biizondere wetten
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Om de raad een doorkijk te kunnen geven naar de uitvoering van de betreffende artikelen
van de APV wordt de Handleiding bijzondere wetten, voor zover gereed, ter illustratie voor
de raadsvergadering ter beschikking gesteld.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Op het moment dat er andere regels en tarieven gelden heeft dat per afzonderlijke zaak
gevolgen. Bij andere tarieven dus ook financiële. Maar over het grote geheel zijn de
gevolgen nu niet nader aan te geven.

Duurzaamheid
Niet van Toepasing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing
Com m un
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Na vaststelling van de wijzigingen door de raad wordt dit bekendgemaakt in het
Gemeenteblad conform de bepalingen in de Gemeentewet. De datum van de
inwerkingtreding van de wijzigingen, voor APV, leges en precariobelasting samen, is
gesteld op 1 september 2020. Deze datum is gekozen in verband met de benodigde
opstelling en aanpassing van de uitvoeringsregels, zoals die onder meer nog in de
Handleiding bijzondere wetten moeten worden opgenomen.
Ook zal er naast de formele bekendmaking via het team Communicatie de nodige
publiciteit gegeven worden aan de wijzigingen van de regelgeving.

Overleg gevoerd met
Intern
Bram Bots, Kim Jacobs, Harry Wang, Sabrina Leyba (WH/team JuZa);
Stadstoezicht (VTH);
Team Vergunningen (VTH);
Harold Schoenmakers (Financiën & Control).
Extern
Politie

Bijlagen:
Ontwerp-raadsvoorstel met :
. Was-wordt-tabel APV;
r Tabel overzicht wijzigingen APV;
. Brief BPN en Vuurwerkcheck;
. Ontwerp-raadsbesluitAPV;
. Ontwerp-raadsbesluit leges met bijbehorende Tarieventabel leges 2020, versie 3;
¡ Ontwerp-raadsbesluit precariobelasting met bijbehorende Verordening
precariobelasting 2020, versie 2, inclusief tarieventabel versie 2;
. Ontwerp-raadsbesluit om Kaders Horecabeleid 2OIL, Kaders Evenementenbeleid
2011 en Beheervisie 2013 te doen vervallen.
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