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Het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad
19 februari 2019
1256546
Openbaar na raad
De heer H. ter Heegde, burgemeester
Argumenten voor en tegen de Apv-systematiek Hollandse Kroon

1.

Kennisnemen van
de reactie van het college op de gedane toezeggingen uit ‘het Gesprek’ van 9 januari 2019 over de
Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren 2019.

2.

Inleiding
In ‘het Gesprek’ op 9 januari jl. over de Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren 2019 is
een aantal toezeggingen door ons gedaan, namelijk:
1. het college stelt een memo op, waarin de argumenten voor en tegen de systematiek van de
Apv-Hollandse Kroon worden weergegeven (onder andere gevolgen voor juridische
procedures, rechtsbescherming, mediation, functioneren Buitengewoon
Opsporingsambtenaar).
2. het college geeft globaal aan welke bepalingen in de voorliggende Apv kunnen komen te
vervallen (deregulering) en wat dat dan betekent;
3. Het college initieert het thema-uur in samenspraak met de gemeenteraad, waarbij de voor- en
tegenstanders van de Apv-systematiek Hollandse Kroon en ervaringsdeskundigen van de
politie en de gemeente Hollandse Kroon aanwezig zijn.
In de bijlagen bij deze raadsmededeling treft u informatie over een regelluwe Apv aan voor het
thema-uur op 27 februari aanstaande van 20.00-21.30 uur in de Van Eedenzaal.

3.

Kernboodschap
1.1 Voor- en tegenargumenten Apv systematiek
Het college heeft een memo opgesteld (bijlage 1a), waarin de argumenten voor en tegen de
systematiek van de Apv-Hollandse Kroon worden weergegeven (onder andere gevolgen voor
juridische procedures, rechtsbescherming, mediation, functioneren Buitengewoon
Opsporingsambtenaar). In de bijlagen 1b, 1c, 1d en 1e treft u reacties aan van de Politie Gooi en
Vechtsteek, de BOA’s Gooise Meren, de BOA’s Hollands Kroon en de VNG. In bijlagen 2 en 3 zijn de
resultaten te vinden van het onderzoek van de Radboud Universiteit naar de effecten van een
compacte Apv van Hollands Kroon.
1.2 Bepalingen die kunnen komen te vervallen
De gemeenteraad heeft ons gevraagd de kijken welke bepalingen in de voorliggende Apv kunnen
komen te vervallen. In bijlage 4 hebben we dat op een rijtje gezet. We denken dat nog 13
bepalingen verwijderd kunnen worden. Deze bepalingen worden in de praktijk niet vaak gebruikt,
bijvoorbeeld aanbieden gedrukte stukken, winkelwagentjes, veiligheid op het ijs, handel in
openbare inrichting etc.
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1.3 Thema-uur op 27 februari
In het thema-uur op 27 februari staat centraal of de Apv ook minder regels zou kunnen hebben,
zoals in Hollands Kroon. Ook wordt gesproken over de gevolgen voor bijvoorbeeld juridische
procedures en het werk van de BOA's. Ter voorbereiding op dit thema-uur heeft het college een
memo opgesteld en zijn de volgende personen voor het gesprek uitgenodigd:
- Projectleider Apv Hollands Kroon
- Politie Gooise Meren
- Buitengewoon Opsporingsambtenaar Gooise Meren
- De VNG.
De Projectleider Apv Hollands Kroon, de Politie Gooise Meren en de Buitengewoon
Opsporingsambtenaar Gooise Meren zijn volgende week woensdag bij het gesprek aanwezig. De
VNG kan daar helaas niet bij zijn.
4. Vervolg
Op 27 februari wordt het onderwerp met de gemeenteraad besproken.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlagen
1a
Memo met argumenten voor en tegen Apv-systematiek
1b
Reactie Politie Gooi en Vechtstreek
1c
Reactie BOA’s Gooise Meren
1d
Reactie BOA’s Hollands Kroon
1e
Reactie VNG
2
Memo voor gemeenteraad Hollands Kroon
3
Onderzoeksrapport Radboud Universiteit
4
Schema Apv
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