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Onderwerp / voorstel: Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening 2017 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 vast te stellen. 

 

 

Inleiding 

De Algemene Plaatselijke Verordening 2015 dient aangepast te worden aan de 

wijzigingen (hogere) wetgeving, jurisprudentie en praktijkervaringen.  

 

Centrale vraag 

Kan de gemeenteraad instemmen met de Algemene Plaatselijke Verordening 2017? 

 

Beoogd resultaat 

Het doel is het vereenvoudigen van de gemeentelijke regelgeving en aansluiten bij de 

praktijk. Daarnaast is de APV aangepast aan de wijzigingen van de (hogere) wetgeving, 

jurisprudentie, gemeentelijk beleid. 

 

Kader 

Artikel 149 gemeentewet 

De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.  

 

Argumenten 

Aanpassing van de APV zorgt ervoor dat de APV weer voldoet aan de regelgeving en 

aansluit bij praktijkervaringen. 

 

Duurzaamheid 

People: het levert een bijdrage aan een veilig Woudenberg. 

 

Draagvlak 

De gewijzigde versie is tot stand gekomen in overleg met elke betrokken gemeentelijke 

organisatieonderdelen, middels een brainstormsessie. 

Daarnaast zijn de voorstellen ter goedkeuring voorgelegd aan de politie. Zij gaan 

akkoord met de wijzigingen. 
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Financiële consequenties 

Het voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

Aanpak/uitvoering 

Nadat de gemeenteraad akkoord gaat met de aanpassingen van de Algemene Plaatselijke 

Verordening moet op basis van de Awb de verordening gepubliceerd worden in de Staat 

Courant en in een huis-aan-huis blad. 

 

Conclusie 

De wijzigingen sluiten aan bij de praktijk en de Algemene Plaatselijke Verordening 

voldoet weer aan de huidige regelgeving. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 

 Algemene Plaatselijke Verordening 2017 zonder toelichting 

 Algemene Plaatselijke Verordening 2017 met toelichting 

 Concept raadsbesluit 

 Overzicht wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening 

 Algemene Plaatselijke Verordening 2015 

 Nadere regels behorende bij artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening 

 


