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Aanleiding 
De laatste wijziging van de APV dateert van 30 december 2017. Inmiddels is er een aantal nieuwe 
ontwikkelingen. Daarom is het gewenst de APV aan te passen. 
 
De nu voorliggende APV is in het regio overleg, met de 8 gemeenten van het politiedistrict de 
Markiezaten, aangevuld met Zundert en Etten-Leur besproken. Met de betrokken gemeenten is 
afgesproken het voorstel aan colleges en raden voor te leggen. 
 
Met deze nota wordt voorgesteld de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (verder : APV) 
vast te stellen. 
 
Beoogd effect 
Met het vaststellen van de APV voldoet deze weer aan de veranderingen in landelijke wetgeving en 
nieuwe jurisprudentie.  
 
Argumenten 
1.1. de APV is aangepast aan de VNG update 2018 
In de zomeraanpassing 2018 is een groot aantal artikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening 
gewijzigd vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzingen en tips, verzoeken en 
opmerkingen die de VNG het afgelopen jaar heeft ontvangen van de gemeenten. Voor zover de 
wijzigingen niet voor zich spreken, heeft de VNG een artikelsgewijze toelichting gegeven. Zie hiervoor 
bijlage vier. 
 
1.2 de APV is aangepast door een verbod op carbid schieten 
Al een aantal jaar komen klachten binnen over het carbid schieten in Roosendaal. Daarnaast is het 
een activiteit die gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Om die redenen is een artikel opgenomen in 
de Apv die het carbid schieten verbiedt, behalve op een in de APV bepaalde tijd. De voorwaarden 
waaraan dan aan moet worden voldaan, zijn opgenomen in de tekst van de APV. Er is gekozen voor 
een optie waarin geen vergunnings-of ontheffingsstelsel mogelijk is, zodat er geen administratieve 
lasten zijn.  
 
1.3 de bevoegdheid om een aanwijzingsbesluit zoals bedoeld in artikel 2:40i te nemen, wordt 

gewijzigd van burgemeester naar het college 
Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak  (ECLI:NL:RVS:2016:3342) is de bevoegdheid tot het 
nemen van aanwijzingsbesluiten inzake het verbod tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide 
ondernemingsklimaat (artikel 2:40 i APV) gewijzigd van de burgemeester naar het college. 
Een aanwijzingsbesluit om een vergunningstelsel voor autoverhuurbedrijven af te geven wordt pas 
door het college vastgesteld als deze aanpassing van de APV is vastgesteld.  
 
1.4 het college heeft de Beleidsregel vervoer inbrekerswerktuig vastgesteld 
Door deze beleidsregel krijgen VTH en de politie de mogelijkheid om een last onder dwangsom op te 
leggen als VTH constateert dat personen herhaaldelijk inbrekerswerktuig bij zich heeft. Doel hiermee 
is inbrekers af te schrikken en daarmee het aantal woninginbraken terug te dringen. Aan personen, 
die bij controles herhaaldelijk inbrekersmateriaal bij zich hebben, kan de gemeente een boete van € 
2.500,- opleggen. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Er zijn geen kanttekeningen 
 
Financiën 
Financiële consequenties zijn in dit voorstel niet aan de orde. 
 
 
Communicatie 
Na vaststelling van het wijzigingsbesluit, dit besluit elektronisch bekend te maken op 
www.officiëlebekendmakingen.nl en daarvan mededeling te doen in de Roosendaalse Bode en op de 
gemeentelijke website. 
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Daarnaast wordt een persbericht opgesteld. 
 
Vervolg 
 
Bijlagen 

1. Wijzigingsbesluit 
2. Informatief: Beleidsregel vervoer inbrekerswerktuigen 
3. Informatief: doorlopende tekst APV met wijzigingen 
4. Informatief: VNG ledenbrief, toelichting op de VNG wijzigingen van de APV 


