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De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van
zaken kort toe.
De burgemeester geeft een toelichting op het voorstel.
In de voorgelegde APV is abusievelijk niet het juiste artikel 4.3 e.v.
opgenomen. Dit zal worden hersteld.
Het college zal een memo opstellen waarin de argumenten voor en
tegen van de systematiek van de APV-Hollandse Kroon worden
weergegeven (o.a. gevolgen voor, juridische procedures,
rechtsbescherming, mediation, functioneren BOA’s) en hoe het college
deze weegt.
Het college zal ook globaal/indicatief aangeven welke bepalingen
kunnen komen te vervallen (deregulering) en wat dat dan betekent.
Verschillende fracties geven aan dat ze nog geen behoefte hebben aan
het bespreken van een concrete volledig gedereguleerde APV.
Eerst moet het onderwerp op hoofdlijnen worden besproken.
Op basis van het memo van het college zal het onderwerp APV eerst in
een Thema-uur worden besproken. Daarna zal het verdere proces
moeten worden bepaald.
Het college initieert het thema-uur, hij doet dat in samenspraak met de
raad. Dit met name om te beoordelen of de juiste externen voor het
thema-uur door het college worden uitgenodigd.
Bij de door het college uit te nodigen externen kan gedacht worden aan
voor- en tegenstanders van de APV-systematiek Hollandse Kroon en
ervaringsdeskundigen van de politie en de gemeente Hollandse Kroon.
Het college verwacht het thema-uur over 1 ½ maand te kunnen houden.

Toezeggingen college

Tot slot wordt besproken de wenselijkheid van een regeling over
verlichting (van bijv. een tennisbaan) bij incidentele festiviteiten.
De nieuwe APV zal worden voorzien van een communicatieparagraaf

Verdere procedure

over de APV en zijn werking.
Geconcludeerd wordt dat het onderwerp APV eerst besproken zal
worden in een Thema-uur.

