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Geachte raadsleden, 

 

Daags voor de behandeling van de concept-APV 2019 in de Commissie Burger en  

Bestuur van 4 april jl. ontving ik nog een aantal vragen en opmerkingen van de D66 

fractie. Hierbij treft u de beantwoording aan. 

 

Art. 2:1b Betreden van afzettingen 
Is de portefeuillehouder het met ons eens dat dit artikel ook zou moeten gelden voor openbaar 
water? Eens, wordt toegevoegd. Is in lijn met artikel 2:1 lid 1: Het is verboden op of aan de weg of 
in een voor publiek toegankelijk gebouw of vaartuig deel te nemen aan een samenscholing of in 
groepsverband dan wel afzonderlijk onnodig op te dringen, anderen lastig te vallen, te vechten of 
op andere wijze de orde te verstoren. 
  
 Art. 2.1c Messen en steekwapens (verbod op het dragen van) 
Is de portefeuillehouder het met ons eens dat dit artikel ook zou moeten gelden voor vuurwapens, 
m.a.w. voor alle wapens die genoemd staan in art. 2 Wet Wapens en Munitie? Het verbod geldt 
niet voor vuurwapens omdat het dragen van vuurwapens, in welke situatie dan ook, al is verboden 
door de Wet wapens en munitie. 
  
Art. 2:28 lid 2 Exploitatie openbare inrichting 
In de aanhef van lid 2 zou “indien de vestiging of exploitatie in strijd is met” moeten worden 
weggehaald en toegevoegd aan lid 2 letter a. 
Wordt verwerkt 
  
Hoofdstuk 2 afd. 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf 
Deze afdeling is vervallen a.g.v. deregulering. Hoe verhoudt zich dit tot het tijdelijk verhuren van 
woningen via AirBNB en dergelijke websites? Zou hierover niet moeten worden opgenomen dat 
bijv. aangifte toeristenbelasting dient te worden gedaan? N.a.v. aangenomen motie van D66 en 
VVD in november 2017 wordt op dit moment beleid gemaakt t.a.v. particuliere vakantieverhuur. 
Binnen dit kader zal het gevraagde aan de orde komen. 
  
Art. 2:59a lid 1 Gevaarlijke honden op eigen terrein 
Er zou verwezen moeten worden naar art. 2:59 (niet 2:57). 
Wordt verwerkt 
  
Art. 3:6 Weigeringsgronden (Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d.) 

-       In dit artikel staat meerdere keren een minimumleeftijd van 21 genoemd. Volgens informatie van 
de rijksoverheid mag iemand vanaf de leeftijd van 18 jaar in de prostitutie werken. Is de 
portefeuillehouder het met ons eens dat de afwijzing van een vergunningaanvraag met succes 
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aangevochten kan worden? U heeft gelijk. De leeftijd dat in de prostitutie mag worden gewerkt is 
op dit moment 18 jaar. In de modelverordening is geanticipeerd op een wetswijziging, die echter in 
de Eerste Kamer is aangehouden. We hanteren natuurlijk de in de wetgeving aangegeven 
minimumleeftijd en zullen de APV bepaling in die zin wijzigen .Dit geldt ook voor art. 3:8. 

-       In lid 2 letter b zou verwezen moeten worden naar art. 3:5 (niet naar art. 3:6). Wordt verwerkt 
  
Art. 3:9 lid 2 letter h Bedrijfsplan (Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d.) 
Welke andere werkzaamheden? Zou dit niet algemener gesteld moeten worden, m.a.w. “zonder 
dat het weigeren voor haar gevolgen heeft"? Eens, wordt verwerkt 
  
Art. 3:15 lid 1 Verbodsbepalingen klanten (Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d.) 
Zou hieraan kunnen worden toegevoegd dat het verbod ook geldt indien de klant weet of 
redelijkerwijze moet vermoeden dat de prostituee jonger is dan 18 (of 21 – zie vraag bij art. 3:6) 
jaar? Geen probleem, goede aanvulling 
  
Art. 4:2 lid 9 Aanwijzing collectieve festiviteiten 
Waarom is de zaterdag niet genoemd? Wordt verwerkt, abusievelijk niet opgenomen 
  
Art. 4:3 lid 8 Melding incidentele festiviteiten 
Aan letter b dient te worden toegevoegd “van de dag volgende op de vrijdag of zaterdag”. Wordt 
verwerkt 
  
Hoofdstuk 4 afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging 
Waarom is er geen verbod op het achterlaten op de openbare weg van afval buiten de daarvoor 
bestemde afvalbakken dan wel ondergrondse containers opgenomen? 
Dit is geregeld in artikel 10 van de afvalstoffenverordening, basis hiervoor is artikel 10.23 Wet 
milieubeheer 
 
Art. 5:8 lid 1 Grote voertuigen 
“een hoogte van meer dan 2,4 meter” of “een hoogte van 2,4 meter of hoger”. Wordt verwerkt 
  
Art. 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden 
Lid 2 letter a heeft geen einde. Wordt verwerkt 
 

 

 

 

 


