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Onderwerp RegionaaI modet APV

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyclus?

Ja, raadsvoorstel Vaststetting Atgemene

ptaatseti j ke verordening

"betreÍt toelichtende vragen van technísche aard

Beteidsterrein Bestuur

Portefeuitlehouder Burgemeester Niederer

ln het raadsvoorstel staat dat het regionate voorstel is om de APV's van de West-Brabantse
gemeenten zo veet mogetijk op etkaar af te stemmen en dat de meeste bestaande tokale
voorschriften uit onze APV zijn overgenomen in het regionaal model.

Wetke tokale voorschriften uit onze APV zijn niet overgenomen in het regionale
model en waarom niet?

Namens de Nieuwe Democraten,
Pieter Beesems

Geachte heer Beesems,

lk beantwoord uw vraag ats volgt:

De nieuwe APV kent 3 soorten voorschriften:
o De modelvoorschriften van de VNG (zwart);
. Regionale voorschriften (groen);
. Lokale voorschriften (rood).

De tekst van de APV is met deze kteuren aangeboden aan de raad.

ln het regionaal overteg hebben we vastgesteld dat de 'rode' tokate voorschriften specifiek
anders zijn per gemeente vanwege de 'couteur locale'.

Het verschil met de vorige APV is met name dat het aantal bepalingen waar we regionaal
overeenstemming over hebben fors hoger is en dat we minder lokate bepalingen kennen.
ln het regionale model zijn daarvoor de eerdere Roosendaalse lokale voorschriften
overgenomen.

ln de onderstaande tabel zijn de lokale bepalingen die niet zijn overgenomen in het
regionale model opgesomd, met daarachter de reden waarom niet.



2:29 Stuitingstijden van de

horeca

Stuitingstijden zijn een lokate aangetegenheid

2:34 b en c Schenktijden en

bijeenkomsten

paracommercië[e

rechtspersonen

De VNG heeft een aantal varianten aangedragen. Het is aan

de gemeente zetf om hier een keuze in te maken.

3:6 Stuitingstijden

seksinrichtingen

Stuitingstijden zijn een lokate aangetegenheid.

4:6 Overige getuidhinder Voor de getuidshinder van een geluidswagen getden lokale

regets.

5:14 Venten "Onder venten wordt mede verstaan het om niet uitreiken

van (monsters van) goederen en het om niet aanbieden van

(een proeve van) diensten." Deze zinsnede is in 2012

ingevoerd op verzoek van ondernemers in de binnenstad.

6:2 Toezichthouders ledere gemeente wijst haar eigen toezichthouders aan

Hoogachtend

de

Mr. J L. Niederer

van Roosendaal,


