
q)
IEgE

gro

I eE GEMEENTE vVE E RT

ONDERWERP

Deregulering Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert.

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om de gedereguleerde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert vast te
stellen.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

In de raadsvergadering van 12 november 2OI4is motie I.M.7 van SP, VVD en D66 overde
deregulering van de bestaande Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangenomen.

Dat houdt in (verdere) deregulering van de huidige APV

PROBLEEMSTELLING

Blijkens de overwegingen in genoemde motie is de raad van mening dat de APV te veel regels
heeft en dat houdt tevens in dat die regels ook gehandhaafd moeten worden.
De inzet van onze gemeente moet echter niet gericht zijn op het oplossen van problemen via
regels en verboden maar via communicatie met onze burgers.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

De wens is om een communicatieve gemeente te zijn. Een gemeente, die op een goede wijze
communiceert met haar burgers en op die manier zaken, die er toe doen, samen met en voor die
burgers voor elkaar krijgt . Daar past niet zo goed bij dat er tal van regels zijn om mensen tot iets
te dwingen. Die regels moeten daarom ook worden afgeschaft.

Afschaffen van regels geeft meer vrijheid voor de mensen. Door het afschaffen van regels bemoeit
de gemeente zich met minder zaken. Anderzijds schept dat ook meer verantwoordelijkheid voor de
mensen zelf. Mensen moeten voortaan meer dingen zelf doen. De gemeente lost niet meer alles
op. Dat past in een participatiemaatschappij.

De zorg voor met name de openbare orde en veiligheid is krachtens hogere regelgeving echter een
taak voor de gemeente, in het bijzonder de burgemeester. De bepalingen in de APV, die daarop
betrekking hebben, kunnen om die reden dan ook niet zomaar afgeschaft worden. Bij de
deregulering van de APV, die in dit voorstel aan de orde is, is daarom ook met dit gegeven
rekening gehouden.

Om snel inzicht te krijgen in de voorgestelde aanpassingen van de APV en de motivering ervan is
een schematisch overzicht daarvan gemaakt. Dit overzicht is bij dit raadsvoorstel gevoegd. Naast
deze inhoudelijke aanpassingen zijn er ook aanpassingen van redactionele aard doorgevoerd.
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Bovendien zijn ook nog de opmerkingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in
Ledenbrief 15/063 over de Model-APV, voorzover noodzakelijk, meegenomen in de aangepaste
tekst.

FINANCIËLE GEVOLGEN

Aangezien op dit moment niet is te overzien in hoeverre de verdere deregulering van de APV
gevolgen heeft op het financiële en personele vlak, zal dat bij het opstellen van het
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) worden bezien.

COMMUNICATIE

De nieuwe APV zal formeel, op de voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt, omdat dat een
wettelijk vereiste is. Daarnaast zal er ook in beschikbare publiciteitsmedia op meer informele wijze
aandacht geschonken worden aan de nieuwe, gedereguleerde APV.

EVALUATIE

Deregulering is geen eindig proces. Er dient voortdurend nagegaan te worden wat de betekenis
voor de praktijk is van geldende regels en of de beoogde doelstellingen niet op een betere manier
te realiseren zijn.

Daarnaast zal ook nagegaan moeten worden of de verwachting, die er bij het afschaffen van
bepaalde regels bestond, in de praktijk is uitgekomen.

Om daar meer inzicht in te krijgen zal er een jaar na invoering van de nieuwe APV een evaluatie
worden gehouden.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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GEMEENTE vyEERT

N u m mer raadsvoorstel; RAD-00 1 129

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 augustus 20L5;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de Raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners;

besluit:

vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 oktober 2015.

De griftier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


