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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer 1318679 

Bijlage(n) 1 

Onderwerp 2e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2012  

 

Middenbeemster, 6 september 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

De Algemene plaatselijke verordening (Apv) moet worden geactualiseerd om de in lijn te 

brengen met (gewijzigde) wet- en regelgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) en de Gemeentewet. 

 

Indienen aanvraag 

Artikel 1.3 van de Apv bepaalt dat indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing 

wordt ingediend minder dan drie weken (voor bepaalde vergunningen of ontheffingen 8 

weken) voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, het 

bevoegde bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen. Deze bepaling is in 

strijd met de Awb: artikel 4:5 van de Awb bepaalt dat alleen onvolledige aanvragen buiten 

behandeling mogen worden gesteld en pas nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld 

binnen een bepaalde termijn het gebrek te herstellen. Het wettelijk stelsel verzet zich tegen 

het niet in behandeling nemen van een aanvraag in andere dan in artikel 4:5 van de Awb 

genoemde gevallen. Wel is het mogelijk een vergunning of ontheffing te weigeren op grond 

van het feit dat minder dan drie resp. 8 weken voor de datum van de activiteit waarvoor de 

vergunning of ontheffing nodig is, is ingediend en een behoorlijke behandeling van de 

aanvraag daardoor niet mogelijk is. 

 

Speelgelegenheden 

De verwijzing naar ‘de minister van Veiligheid en Justitie of de Kamer van Koophandel’ als 

bevoegd bestuursorgaan voor het verlenen van vergunningen voor loterijen en 

exploitatievergunningen voor kansspelautomaten was inmiddels achterhaald. Deze 

bevoegdheid komt sinds de instelling van de kansspelautoriteit op 1 april 2012 – en de 

daarmee samenhangende wijziging Wet op de kansspelen – toe aan de raad van bestuur 

van de kansspelautoriteit. De bepaling is dienovereenkomstig aangepast. 

 

Cameratoezicht 

Per 1 juli 2016 is de Gemeentewet gewijzigd in verband met de verruiming van de 

bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht. Op grond van het 

gewijzigde artikel 151c van de Gemeentewet kan de gemeenteraad de burgemeester de 

bevoegdheid verlenen om, als dat in het belang van de handhaving van de openbare orde 

noodzakelijk is, te besluiten om voor een bepaalde duur zowel vaste als mobiele camera’s in 

te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de 
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Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een 

ieder toegankelijk zijn.  

 

Oplossingsrichting 

 

Artikel 1:3 komt te vervallen. 

 

Bestaande tekst 

 

Artikel 1:3 Indiening aanvraag 

 

1. Indien een aanvraag voor een 

vergunning of ontheffing wordt ingediend 

minder dan drie weken vóór het tijdstip 

waarop de aanvrager de vergunning of 

ontheffing nodig heeft, kan het 

bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet 

te behandelen. 

2. Voor bepaalde, door het bestuursorgaan 

aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen 

kan de in het eerste lid genoemde termijn 

worden verlengd tot ten hoogste acht 

weken. 

Nieuwe tekst 

 

 

 

Artikel 1:8 wordt gewijzigd als volgt: 

 

Bestaande tekst 

 

Artikel 1:8 Weigeringsgronden 

 

De vergunning of ontheffing kan door het 

daartoe bevoegde gezag geweigerd worden 

in het belang van: 

a. de openbare orde; 

b. de openbare veiligheid; 

c. de volksgezondheid; 

d. de bescherming van het milieu. 

Nieuwe tekst 

 

Artikel 1:8 Weigeringsgronden 

 

1. Een vergunning of ontheffing kan in 

ieder geval worden geweigerd in het 

belang van: 

a. de openbare orde; 

b. de openbare veiligheid; 

c. de volksgezondheid; 

d. de bescherming van het milieu. 

 

2. Een vergunning of ontheffing kan ook 

worden geweigerd als de aanvraag 

daarvoor minder dan de betreffende in 

artikel 1:3 genoemde termijn voor de 

beoogde datum van de beoogde 

activiteit is ingediend en daardoor een 

behoorlijke behandeling van de 

aanvraag niet mogelijk is. 
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Artikel 2:39, tweede lid, onder b, wordt gewijzigd als volgt: 

 

Bestaande tekst 

 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden 

 

b. speelgelegenheden waarvoor de minister 

van Veiligheid en Justitie of de Kamer van 

Koophandel bevoegd is vergunning te 

verlenen; en 

Nieuwe tekst 

 

Artikel 2:39 Speelgelegenheden 

 

b. speelgelegenheden waarvoor de raad 

van bestuur van de kansspelautoriteit 

bevoegd is vergunning te verlenen; en 

 

Artikel 2:77 als volgt te wijzigen: 

 

Bestaande tekst 

 

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare 

plaatsen 

 

De burgemeester is bevoegd 

overeenkomstig artikel 151c van de 

Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van 

vaste camera’s voor een bepaalde duur ten 

behoeve van het toezicht op een openbare 

plaats.  

Nieuwe tekst 

 

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare 

plaatsen 

 

De burgemeester is bevoegd 

overeenkomstig artikel 151c van de 

Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van 

camera’s voor een bepaalde duur ten 

behoeve van het toezicht op een openbare 

plaats.  

 

 

Meetbare doelstelling 

Met de wijziging van artikel 2:77 van de Apv (het woord ‘vaste’ komt te vervallen) wordt van 

de mogelijkheid om de bevoegdheid van de burgemeester te verruimen, gebruik gemaakt. 

 

Financiële consequenties 

n.v.t 

 

Overige consequenties 

n.v.t. 

 

Monitoring evaluatie 

n.v.t. 

 

Voorgesteld besluit 

De verordening tot de 2e wijziging van Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 

vast te stellen. 

 

Communicatie/Participatie 

Het besluit wordt op de  gebruikelijke wijze bekendgemaakt.  


