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Wettelijke basis (aanvullend)
artikel 149 gemeentewet

Gevraagd besluit
1. De integrale herziening Algemene plaatselijke verordening Papendrecht (APV) vast te stellen

Inhoud
Inleiding
De Algemene plaatselijke verordening (APV) is een instrument om de gemeente veilig en leefbaar te 
kunnen houden en om de openbare orde te kunnen handhaven. Regels zijn nodig om overlast en 
onveilige situaties te kunnen aanpakken en het algemeen belang te beschermen. Tegelijkertijd 
brengen regels voor bedrijven en burgers kosten en administratieve lasten met zich mee. Om de 
verordening actueel te houden wordt de APV regelmatig geëvalueerd en bijgesteld, waarbij de 
wijzigingen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de modelverordening aanbrengt, 
worden meegenomen. Uitgangspunt bij het maken van de APV is simpel waar het kan: algemene 
regels als een situatie daar om vraagt en alleen een verbod of een vergunningplicht als dat echt nodig 
is. De huidige APV is vastgesteld op 7 juli 2018 en nog een maal gewijzigd. Met deze integrale 
herziening wordt een nieuwe APV voorgelegd.

Beoogd effect
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
1.1.  De raad is bevoegd tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, zoals de APV. 

Op grond van artikel 149 Gemeentewet: De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de 
gemeente nodig oordeelt.

 

1.2.  Het is wenselijk de APV op een aantal punten te wijzigen of aan te vullen.

De model APV van de VNG stelt een heel aantal tekstuele aanpassingen voor en heeft de nummering 
en indeling hier en daar gewijzigd. De APV Papendrecht is in navolging gewijzigd. Zie voor verdere 
inhoudelijke wijzigingen Bijlage 2.

Kanttekeningen
nvt
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Financiën
nvt

Uitvoering
De APV Papendrecht treedt in werking de dag na officiële bekendmaking. De APV Papendrecht van 7 

juli 2018 inclusief 1e wijziging wordt alsdan ingetrokken.

Communicatie & participatie
De APV wordt bekend gemaakt.

Duurzaamheid & ecologie
nvt

ICT
nvt

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. Toelichting wijzigingen APV 2020.docx
2. APV in DROP 2020 definitief.docx
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 2 juli 2020

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 9 juni 2020,

gelet op 
artikel 149 gemeentewet

besluit:

1. De integrale herziening Algemene plaatselijke verordening Papendrecht (APV) vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 2 juli 2020,


