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Onderwerp: Voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2012 

Gevraagd besluit: 
De Algemene plaatselijke verordening 2012 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd ontwerp raadsbesluit 
RB12.0181. 

Publiekssamenvatting 
Bij besluit van 25 juni 2012 nr. RB12.0082 heeft de gemeenteraad de Algemene plaatselijke verordening 2012 
(APV 2012) vastgesteld. Voor deze verordening heeft de nieuwe model-APV van de VNG als voorbeeld 
gediend. 
De bestuursrechter in Den Haag heeft in januari uitgesproken dat de Gemeente Den Haag haar 
APV-bepaling over het weghalen van buiten de rekken geplaatste fietsen niet mocht handhaven. Kern van de 
uitspraak van de Rechtbank Den Haag is dat de bewuste bepaling zodanig is geformuleerd dat daaruit niet valt 
af te leiden dat de gemeenteraad de strafbepaling heeft vastgesteld dan wel maar het college van 
burgemeester en wethouders. Het laatste is strijdig op met artikel 156, lid 3 van de Gemeentewet. 
Vanwege deze uitspraak heeft de VNG een aantal bepalingen in de model-APV duidelijker geformuleerd. Deze 
aanpassingen dienen ook in de APV 2012 te worden doorgevoerd. 

Inleiding 

Bij besluit van 25 juni 2012 Nr. RB12.0082 heeft uw raad de Algemene plaatselijke verordening 2012 
(APV 2012) vastgesteld. Voor deze verordening heeft de model-APV van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) als voorbeeld gediend. 

De bestuursrechter in Den Haag heeft in januari uitgesproken dat de Gemeente Den Haag haar APV-bepaling 
over het weghalen van buiten de rekken geplaatste fietsen niet mocht handhaven. Vanwege deze uitspraak 
heeft de VNG een aantal bepalingen in de model-APV aangepast. Deze aanpassingen komen erop neer dat 
een aantal artikelen anders is geformuleerd. 

Ter verduidelijking 
De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft nooit een probleem gemaakt van de formulering van de bewuste 
bepalingen, maar de Rechtbank Den Haag wijst in haar uitspraak (zaaknummer AWB 11/5584 BESLU) op een 
annotatie van J.M.H.F. Teunissen in de Gemeentestem (Gst 2008 nr. 54 over de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak Raad van State van 24 oktober 2007, LJN BB6346). Kort samengevat komt de annotatie 
van J.M.H.F. Teunissen erop neer dat door de tekst "Het college kan gebieden aanwijzen waar het verboden is 
om ..." de indruk wordt gewekt dat het college door de gebiedsaanwijzing een verbod in het leven roept, terwijl 
het college daartoe niet bevoegd is. Het is dus een kwestie van formulering. Met de formulering: "Het is 
verboden om in door het college aangewezen gebieden..." is duidelijk dat de raad in haar verordening het 
verbod creëert. Voor de volledige uitleg verwijzen wij kortheidshalve naar het genoemde artikel in de 
Gemeentestem. Dit artikel hebben wij aan de bijlagen toegevoegd. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een samenleving waar de regels waar men zich aan heeft te houden duidelijk zijn. 

Kader 
Gemeentewet 
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Argumenten 
Indien de APV niet wordt aangepast, ioopt de gemeente het risico dat andere rechtbanken in navolging van de 
uitspraak van de Rechtbank van Den Haag de desbetreffende artikelen van de APV 2012 onverbindend 
verklaren 

Maatschappelijk draagvlak 

Is niet onderzocht. 

Financiële consequenties 
Is niet aan de orde. 

Communicatie 
Persbericht: 
Nee 

Realisatie 
Zodra de gemeenteraad de wijzigingsverordening heeft vastgesteld, kan deze worden bekend gemaakt. De 
verordening treedt dan de volgende dag in werking. 

Den Helder, 23 oktober 2012 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 

\ 
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