Bijlage 1e
U heeft de VNG het volgende gevraagd:
Nieuwe APV gemeente Gooise Meren
De gemeente Gooise Meren gaat een nieuwe Apv vaststellen. De gemeenteraad heeft het college gevraagd
om eerst onderzoek te doen naar de keuze van de gemeente om mogelijk niet de Apv van de VNG te volgen
maar het model van de gemeente Hollands Kroon (in deze verordening staan minder regels).
Over de vaststelling van deze Apv wordt een themabijeenkomst georganiseerd. Is er iemand vanuit de VNG
die tijdens deze bijeenkomst iets kan vertellen over de model Apv van de VNG en de overwegingen om niet de
Apv van de gemeente Hollands Kroon te volgen? Mocht dat niet mogelijk zijn, kunnen dan de overwegingen
van de VNG per email worden toegestuurd?
Antwoord:
Zoals gister telefonisch met u besproken, is aangegeven dat de VNG niet fysiek aanwezig kan zijn tijdens een
themabijeenkomst. Uw vraag was toen of er uiteengezet kan worden hoe de VNG model-Apv tot stand komt.
De procedure voor de totstandkoming gaat als volgt:
- De VNG ontwikkelt modelverordeningen voor gemeenten over diverse onderwerpen waaronder de
Algemene plaatselijke verordening;
- Er vindt jaarlijks een actualisatie plaats van de model-Apv;
- Het is niet altijd een algehele herziening. Soms betreft het aanpassingen of het toevoegen van
bepalingen of het aanpassen van de toelichting op de bepalingen. Alvorens aanpassingen door te
voeren, wordt er gekeken naar het algemeen belang en of bepalingen juridisch houdbaar zijn;
- De VNG-model Apv is een zeer gewaardeerd model bij rechtbanken en bij de Raad van State (Rvs).
Met name de toelichting op de bepalingen verheldert voor rechters de achtergrond en opzet van een
bepaling.
- Soms wordt een bepaling ook door de rechter of andere hogere wet en/of regelgeving onderuit
gehaald, bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak of te wel jurisprudentie. In dat soort gevallen
wordt de bepaling aan de hand van de uitspraak aangepast. Veelal eerst aan de hand van een
ledenbrief waarin e.e.a. uiteen wordt gezet en vervolgens bij de volgende actualisatie wordt de
bepaling (en) aangepast in het VNG-model;
- Alle modelverordeningen worden voor actualisatie e.d.(waaronder de model-Apv) ter advies
voorgelegd aan de VNG- commissie Gemeenterecht. In deze adviescommissie zitten drie
vertegenwoordigers van Universiteiten, een aantal hoofden van Juridische zaken, een aantal
gemeentelijke juridische adviseurs en een lid van de Raad van State.

