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Onderwerp 

Tweede wijziging Algemene plaatselijke verordening West Betuwe 

 

Beslispunten 

1. De Verordening tot tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening West Betuwe 

vast te stellen. 

 

Inleiding 

De Algemene plaatselijke verordening West Betuwe (hierna: Apv), vastgesteld op 17 december 2019, 

is een instrument om de gemeente veilig en leefbaar te kunnen houden en om regels voor het borgen 

van de openbare orde te kunnen handhaven.  

De Apv West Betuwe is gebaseerd op de model-Apv van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(hierna: VNG). De VNG actualiseert dit model regelmatig in verband met nieuwe wet- en regelgeving, 

jurisprudentie, gewijzigde inzichten en wensen vanuit de praktijk.  

 

Met de eerste wijziging van de Apv is per abuis een artikellid niet toegevoegd aan het raadsbesluit. 

Met dit voorstel wordt voorgesteld aan de raad om dit artikellid alsnog vast te stellen en onderdeel uit 

te laten maken van de Algemene plaatselijke verordening West Betuwe.  

 

Het gaat om het volgende artikellid: 

 

Artikel 2:79 lid 2 

De burgemeester kan een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom wegens overtreding 

van het eerste lid in ieder geval opleggen bij ernstige en herhaaldelijke: 

a. Geluid- of geurhinder; 

b. Hinder van dieren; 

c. Hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn; 

d. Overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf; 

e. Intimidatie van derden vanuit een woning of een erf. 

 

Samenvatting 

Dit voorstel betreft een tweede wijziging aan de Algemene plaatselijke verordening West Betuwe. 
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Besluitgeschiedenis 

Op 17 december 2019 heeft uw raad de Apv West Betuwe vastgesteld. Op 26 oktober 2021 heeft de 

raad de eerste wijziging van de Apv vastgesteld.  

 

Beoogd effect 

Actuele, effectieve, eenvoudige en efficiënte regels om de gemeente veilig en leefbaar te kunnen 

houden en de openbare orde te kunnen handhaven. 

 

Argumenten 

1.1 Het is noodzakelijk om artikel 2:79 lid 2 APV toe te voegen. 

Met het toevoegen van artikel 2:79 lid 2 APV wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de burgemeester 

om een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen bij ernstige en herhaalde 

hinder in kader van woonoverlast. 

 

Kanttekeningen 

Bij het voorstel zijn geen kanttekeningen te plaatsen. 

 

Financiën 

Aan het voorstel zijn geen kosten verbonden. 

 

Communicatie 

Er zal via de gebruikelijke kanalen aandacht worden besteed aan de wijziging van de Apv.   

 

Uitvoering/Planning 

Na het besluit van de raad tot vaststelling van de Verordening tot tweede wijziging van de Apv zal dit 

besluit bekend worden gemaakt in het elektronische Gemeenteblad. 

 

Evaluatie 

In kwartaal 4 2022 leggen wij u in het kader van de jaarlijkse evaluatie en actualisatie de derde 

wijziging Apv voor. 

 

Risicoparagraaf 

n.v.t.     

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de loco-secretaris,                    de burgemeester, 

Philip Bosman     Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022,  

 

besluit: 

 

1. Vast te stellen de Verordening tot tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 

West Betuwe. 

 

Artikel I 

 

Artikel 2:79 lid 2 komt te luiden als volgt: 

De burgemeester kan een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom wegens overtreding 

van het eerste lid in ieder geval opleggen bij ernstige en herhaaldelijke: 

a. geluid- of geurhinder; 

b. hinder van dieren; 

c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn; 

d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf; 

e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf. 

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking van dit besluit in het elektronische 

Gemeenteblad. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 31 mei 2022, nummer 2022/099, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 


