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Portefeuillehouder : J. Langenacker
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Samenvatting
Voorgesteld wordt de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2019 te wijzigen 
door toevoeging van een tweetal artikelen. 

Deze artikelen vormen een toevoeging op het bestaande pakket aan verboden en 
maatregelen in het bestrijden van overlastgevende gedrag en stellen de burgemeester, de 
politie en gemeentelijke handhavers in staat gerichter, effectiever en meer proportioneel 
op te treden tegen overlastgevende gedragen in de openbare ruimte.

Wat is de juridische grondslag?
Artikel 149 Gemeentewet.

Wat is de voorgeschiedenis?
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het belangrijkste instrument om de 
openbare ruimte in de gemeente Ouder-Amstel te reguleren. De APV vormt de juridische 
grondslag voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van het woon-
en leefklimaat.

Geconstateerd is dat het huidige pakket aan verboden en maatregelen in de APV 
onvoldoende toereikend is om handhavend op te treden tegen diverse vormen van 
overlast in de openbare ruimte. 

De voorgestelde bevoegdheden zullen zeer terughoudend en als ultimum remedium 
worden ingezet door de burgemeester, de politie en de gemeentelijke handhavers, enkel 
in die gevallen waarbij gebleken is dat de inzet van minder vergaande maatregelen niet 
tot het gewenste effect heeft geleid. 

Parallel aan de eventuele inzet van de voorgestelde bevoegdheden zal altijd ingezet 
blijven worden op minder vergaande maatregelen om overlast in de openbare ruimte te 
beperken, zoals de inzet van jeugd- en jongerenwerk. Blijken deze effectief te zijn, dan 
zal geen gebruik worden gemaakt van de voorgestelde bevoegdheden. 

De voorgestelde wijzigingen worden thans ter besluitvorming aangeboden om gedurende 
de komende zomermaanden, waarbij veelal een piek waar te nemen is in het aantal 
overlastmeldingen van burgers, te kunnen zorgen voor een effectief en proportioneel 
pakket aan maatregelen om tegen deze overlast op te kunnen treden. 



De voorgestelde artikelen zullen, indien uw raad besluit de voorgestelde 
wijzigingsverordening vast te stellen, in het laatste kwartaal van 2021 worden 
geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie wordt vervolgens 
besloten de voorgestelde artikelen, bij de jaarlijkse evaluatie van de APV, al dan niet 
permanent in de APV op te nemen. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Voorgesteld wordt in te stemmen met een wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Ouder-Amstel 2019 middels bijgevoegde wijzigingsverordening. 

Wat gaan we doen?
Het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2019 middels 
toevoeging van een tweetal artikelen. Onderstaand zal per artikel een korte toelichting 
worden gegeven. 

Het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2019 middels 
toevoeging van een tweetal artikelen. Onderstaand zal per artikel een korte toelichting 
worden gegeven. 

Hinderlijk gedrag in de openbare ruimte
Op enkele locaties binnen de gemeente wordt door omwonenden veelvuldig overlast 
ervaren door personen die hinderlijk en overlast  gevend gedrag vertonen in de openbare 
ruimte. 

Met de huidige verboden in de APV is het mogelijk om handhavend op te treden tegen 
hinderlijk en overlast gevend gedrag, maar slechts in die gevallen waarin sprake is van 
hinderlijk gedrag in of bij gebouwen, waarbij kan worden gedacht aan het rondhangen in 
portieken en bij gebouwen.

Handhavend optreden tegen overlast gevende gedragingen die niet in of bij gebouwen 
plaatsvinden is echter ingewikkelder en in bepaalde gevallen niet mogelijk. In die 
gevallen kan de openbare orde en het woon- en leefklimaat dan ook onvoldoende wordt 
beschermd en dat is onwenselijk. Te denken valt aan overlast gevende gedragingen in 
een openbaar park, een recreatiegebied of bij een bankje.

Bevoegdheid plaatsen mosquito
Een "mosquito" is een apparaatje dat een hinderlijke hoge pieptoon veroorzaakt die 
alleen voor jongeren tot een leeftijd van ongeveer 25 jaar hoorbaar is. Dit apparaat is 
tegenwoordig slim in te zetten op die momenten waarop de overlast er ook daadwerkelijk 
is en wordt gebruikt ter bestrijding van langdurige en terugkerende overlast door 
hangjongeren. Het gebruik van de mosquito is effectief, maar omstreden omdat het 
aanbrengen ervan in ieder geval de bewegingsvrijheid van jongeren beperkt, die wordt 
beschermd door artikel 2, vierde protocol Europees Verdrag voor de rechten van de Mens 
(EVRM). 

Mede vanwege de omstreden status van de mosquito verdient het de voorkeur om een 
apart artikel in de APV op te nemen, en dat niet wordt gekozen voor de variant waarbij 
de gemeente zichzelf een ontheffing verleent van het artikel “overige geluidshinder” zoals 
dat is opgenomen in artikel 4:6 APV dat in de meeste APV’s is opgenomen. 

De mosquito zal zeer terughoudend en steeds tijdelijk worden geplaatst en heeft te 
gelden als ultimum remedium, in die zin dat eerst alle minder vergaande maatregelen 
dienen te worden toegepast. Bij wijze van proef zal, indien daarvoor voldoende 
onderbouwing aanwezig is, gedurende de zomermaanden een mosquito worden geplaatst 
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op een zodanige wijze dat omwonenden geen, dan wel minder overlast van hangende 
jongeren zullen ervaren en de geluiden van de mosquito alleen op die momenten 
hoorbaar zijn als de overlast er is (slimme mosquito).

Bevoegdheden terughoudend ingezet
De voorgestelde bevoegdheden vormen een toevoeging op het bestaande pakket aan 
bevoegdheden dat de burgemeester, politie en gemeentelijke handhavers hebben in de 
bestrijding van excessieve overlast in de openbare ruimte en verstoring van de openbare 
orde. 

De voorgestelde bevoegdheden zullen echter zeer terughoudend en als ultimum 
remedium worden ingezet door de burgemeester, de politie en de gemeentelijke 
handhavers, enkel in die gevallen waarbij gebleken is dat de inzet van minder vergaande 
maatregelen niet tot het gewenste effect hebben geleid. 

Parallel aan de eventuele inzet van de voorgestelde bevoegdheden zal altijd blijven 
worden ingezet op minder vergaande maatregelen om overlast in de openbare ruimte te 
beperken, zoals de inzet van jeugd- en jongerenwerk. Blijken deze minder vergaande 
maatregelen effectief te zijn, dan zal geen gebruik worden gemaakt van de voorgestelde 
bevoegdheden. 

Wat is het maatschappelijke effect?
Door wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2019 worden de 
burgemeester, de politie en de gemeentelijke handhavers (tijdelijk) in staat gesteld om 
effectiever, gerichter en daarmee meer proportioneel op treden tegen overlastgevende 
gedragingen in de openbare ruimte. 

De openbare orde en het woon- en leefklimaat in de gemeente kunnen hiermee beter 
worden gehandhaafd en beschermd.  

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Uw raad heeft de keuze de voorgestelde wijzigingen niet vast te stellen. 

Het gevolg daarvan is dat de burgemeester, de politie en de gemeentelijke handhavers 
enkel op kunnen treden tegen overlast, hinderlijke gedrag in de openbare ruimte en 
verstoringen van de openbare orde, middels het bestaande pakket aan bevoegdheden. 

Van dit bestaande pakket aan bevoegdheden is gebleken dat dit niet in alle gevallen 
toereikend is om effectief op te treden tegen verstoringen van de openbare orde en 
hinderlijke gedrag in de openbare ruimte.  

Wat hebben we hiervoor nodig?
Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2019 middels 
toevoeging van een tweetal artikelen. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Na vaststelling van de voorgestelde wijzigingsverordening door de raad zal deze moeten 
worden gepubliceerd. Conform de voorgestelde wijzigingsverordening zullen voornoemde 
artikelen een dag na bekendmaking in werking treden.



Wat is het vervolg?
Na akkoord van uw raad zal de bijgevoegde wijzigingsverordening bekend worden 
gemaakt en vervolgens in werking treden.  

Hoe monitoren en evalueren we?
De inzet van bevoegdheden uit beide voorgestelde artikelen zal in het vierde kwartaal 
van 2021, na afloop van het zomerseizoen, worden geëvalueerd. 

Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie zal vervolgens worden beoordeeld of 
de noodzaak bestaat beide artikelen permanent in de APV op te nemen. Indien dat het 
geval is zal, bij de jaarlijkse actualisatie van de APV, aan uw raad worden voorgesteld 
beide artikelen permanent in de APV op te nemen. 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,   de burgemeester,

  
R. van Reijswoud   J. Langenacker


