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Gevraagde beslissing(en)
De Algemene plaatselijke verordening gemeente Langedijk 2019 vast te stellen.

Inleiding
In de Algemene plaatselijke verordening (hierna APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het
gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid, voor zover deze onderwerpen niet in
andere wet- en regelgeving zijn opgenomen. In 2017 is de APV voor het laatst gewijzigd. Als gevolg
van nieuwe wet- en regelgeving, jurisprudentie en lokale omstandigheden is het nodig de APV
opnieuw aan te passen.
De wijzigingen zijn afkomstig uit de (redactionele) veranderingen van de modelverordening APV van
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (hierna VNG). Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke
wijzigingen. Ook zijn er een aantal nieuwe artikelen opgenomen. In de APV 2019 is een
inhoudsopgave toegevoegd zodat het leesgemak wordt verbeterd.
Momenteel wordt het Horecabeleid geëvalueerd. Hiervoor wordt in november 2019 een participatietraject opgestart. Dit staat wijziging van de APV niet in de weg.
Vooruitlopend op de bestuurlijke fusie met Heerhugowaard, is de APV vergeleken met de meeste
recente wijziging van de APV van Heerhugowaard.
De APV Langedijk 2019 is inclusief een toelichting die als een lijst met wijzigingen wordt
gepresenteerd.
Beoogd resultaat
Een actueel en goed handhaafbaar wettelijk kader dat instrumenten geeft om de gemeente veilig en
leefbaar te kunnen houden en de openbare orde te kunnen handhaven.

Argumenten
1.

2.

3.

De huidige APV dateert uit 2017. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in
2018 en 2019 aanpassingen van de model-APV gepresenteerd. Hier liggen twee ledenbrieven
van de VNG aan ten grondslag. Hoe de aanpassingen zijn verwerkt is terug te lezen in de
bijbehorende toelichting (Bijlage 1).
Een groot deel van de wijzingen is tekstueel of wetstechnisch van aard.
Conform afspraken met de Driehoek is hoofdstuk 3, regulering prostitutie, geactualiseerd en is
besloten om het civiele verbod van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) op te nemen in de APV.
Daarnaast is naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad, een verbod opgenomen voor
het oplaten van ballonnen.
De APV is bedoeld om de gemeente voldoende grip te laten hebben op de openbare orde en
veiligheid, de natuur, het uiterlijk van de gemeente en andere zaken betreffende de huishouding
van de gemeente. Met de regels in de APV kan de gemeente bepaalde zaken in de openbare
ruimte in goede banen leiden door te verbieden of te vergunnen onder bepaalde voorwaarden.
Ook biedt het de gemeente en de politie de mogelijkheid om handhavend op te treden bij
overtredingen.

Kanttekeningen
Indien het voorstel niet wordt overgenomen, dan kan in enkele gevallen de handhaving van de
openbare orde en veiligheid niet adequaat worden uitgevoerd.
Communicatie
Na vaststelling van de APV zal conform wettelijke eisen publicatie plaatsvinden zoals gebruikelijk, op
de gemeentelijke website en bij de officiële bekendmakingen op de website van Overheid.nl
Participatie (Interactief werken)
Afstemming heeft per onderwerp plaats gevonden tussen de verschillende vakafdelingen,
Financiën
Niet van toepassing.
Vervolgstappen
-

bekendmaken verordening en direct betrokkenen informeren;
periodiek (afhankelijk van noodzakelijke wijzigingen) wordt de APV geactualiseerd en herzien.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.

Concept APV 2019 inclusief inhoudsopgave, toelichting en wijzigingsoverzicht.

Bijlagen ter informatie
1.
2.

VNG Ledenbrieven Lbr. 18/047 en Lbr. 19/063;
Stroomschema termen seksbedrijf.
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019, nummer 88;

b e s l u i t:

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Langedijk 2019 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2020.
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de voorzitter
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