Bijlage 5
College neemt in navolgende artikelen het advies van de deskundigen niet over:
Artikel

College

Adviseurs

2.9 Straatartiesten en
straatfotografen

College handhaaft artikel. College
volgt wens van
inwoners/ondernemers.
College handhaaft artikel omdat er
in onrechtmatige situaties
bestuursrechtelijk kan worden
opgetreden. De privaatrechtelijke
weg is kostbaar en duurt lang.
Handhaven.
Dit artikel wordt vaak gebruik van
gemaakt in Gooise Meren.
Vandaar ook dat het college dit
artikel wil handhaven.
Privaatrechtelijke handhaving kost
bovendien veel geld en tijd
(couleur locale).
Overtredingen in de voor het
publiek toegankelijke ruimte
komen nog te vaak voor.

Wordt géén gebruik van gemaakt
“dode letter” (= we hebben de
regel, maar gebruiken deze nooit).
Gemeente kan inwoner
aanspreken en anders optreden op
basis van Burgerlijk Wetboek,
laten vervallen

2.10a Vastmaken van voorwerpen

2.42 Plakken en kladden

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in
voor het publiek toegankelijke
ruimten
Artikel 2.59a Gevaarlijke honden
op eigen terrein

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van
voertuigen

Laten vervallen.
Rechthebbende kan dader
aanspreken. Bewijslast moeilijk
i.v.m. heterdaad. Gemeente treedt
op o.g.v. eigendomsrecht

Geregeld in hogere regelgeving (
art. 138 W.v.Sr.). Optreden o.b.v.
huisvredebreuk. (p.s.
telefooncellen bestaan niet meer).
College neemt nieuwe bepaling op Eigenaar van de hond is
omdat het college de samenleving privaatrechtelijk aansprakelijk
wil beschermen tegen gevaarlijke voor zijn dieren. Art. 176 BW
honden op eigen terrein d.m.v.
een muilkorfgebod. Dit artikel
moet worden gelezen in relatie tot
artikel 2:59. Artikel 2:59 regelt de
bevoegdheid van de burgemeester
met betrekking tot het op leggen
van een aanlijngebod of
muilkorfgebod. Zodra een
muilkorfgebod is opgelegd kan de
burgemeester in voorkomende
gevallen ook een muilkorfgebod
opleggen voor gevaarlijke honden
op eigen terrein. College neemt
advies adviseurs niet over.
College wil artikel handhaven.
Bedrijfsmatig: Wet milieubeheer
Biedt de mogelijkheid om te
of specifieke AMvB. Inrichtingen
kunnen optreden tegen het her en moeten zelf voorzien in een eigen
der te koop aanbieden van
terrein voor het stallen/parkeren
voertuigen (couleur lokale).
voor hun auto’s.

Particulier: eventueel opnemen in
nieuwe APV (‘werken met een
aanwijzingsbesluit’).
Artikel 5:14 Begripsbepaling
(venten)

Artikel 5:15 Ventverbod
Artikel 5:22 Begripsbepaling
(snuffelmarkt)

Artikel 5:23 Organiseren van een
snuffelmarkt
Artikel 5.40 Opsporen van
voorwerpen in de bodem met een
metaaldetector

Handhaven. College volgt advies
inwoners/ondernemers. Ook de
Ouderenbond heeft zich in het
verleden sterk gemaakt om in de
APV een bepaling op te nemen die
het mogelijk maakt om aan het
venten maximum tijden te
verbinden. Ouderen vinden het
namelijk niet prettig als er na
21.00 uur nog aangebeld wordt.
Zie hierboven
Wordt geen gebruik van gemaakt
(‘dode letter’).
College deelt mening inwoners.
Dode letter.
Vergunningplicht moet
gehandhaafd blijven. Daardoor
kan van aanvraag tot aanvraag
rekening worden gehouden met
de specifieke omstandigheden van
de aanvraag (woon- en
leefklimaat) en derhalve maatwerk
worden geleverd.
Zie hierboven
Als artikel 5:22 wordt geschrapt
vervalt art. 5:23 ook.
College neemt advies niet over.
Verbod alleen laten gelden voor
Door nu alleen de waterwegen
nader te bepalen gebieden
Muiden en Naarden te noemen,
(waterwegen Muiden en Naarden)
heeft het college straks misschien
problemen als er ook nog zaken
elders gaan spelen. Artikel dus
handhaven.

College neemt het advies van de inwoners niet over ten aan zien van bedelarij.
Artikel

College

Inwoners/ondernemers

Artikel 2:65 Bedelarij

College neemt advies van
adviseurs over. In Gooise Meren is
géén sprake van een situatie dat
bedelen, als het al voorkomt, een
maatschappelijk probleem is.

Inwonerpanel: 47% van de
respondenten vindt dat dit artikel
in de APV moet blijven staan. Als
er geen regels zijn voor bedelarij,
dan kun je er moeilijk wat aan
doen. 23% vindt het onbelangrijk
dat dit wordt geregeld in de Apv.

