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Onderwerp
Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening West Betuwe.
Beslispunten
Het vaststellen van de geharmoniseerde APV West Betuwe.
Inleiding
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben nu elk een eigen APV. Voor een heldere, uniforme
regelgeving voor alle inwoners en ondernemers zijn de verschillende APV’s geharmoniseerd tot 1 APV
West Betuwe.
Besluitgeschiedenis
In het West Betuwe Beraad (WBB) van 17 september 2018 is de APV besproken. Er is ingestemd
door het WBB om de APV aan de gemeenteraad van West Betuwe voor te leggen.
Beoogd effect
Door het vaststellen van de APV is de lokale regelgeving voor alle inwoners en
ondernemers binnen West Betuwe gelijk.
Argumenten
 Bij het harmoniseren van de 3 APV’s is het uitgangspunt geweest, dat zo min
mogelijk inwoners erop achteruit gaan.
 In dit voorstel zijn de technische wijzigingen die zijn voorgesteld vanuit de VNG verwerkt.
 Vanuit Koninklijke Horeca Nederland kwam het verzoek om de sluitingstijden te verruimen van
2:30 uur naar 03:00 uur. Dit verzoek is overgenomen.
 Gebleken is dat er te weinig handvatten zijn om overtredingen en ondermijning tegen te gaan
bij droge horeca (horeca waar geen alcohol wordt geschonken). Daarom is er voor gekozen
om een extra lid (art. 2:28, lid 8) toe te voegen, waarin wordt bepaald dat de uitbater en de
beheerder in geen opzicht van slecht levensgedrag mogen zijn. De burgemeester krijgt de
bevoegdheid om de vergunning (geheel of gedeeltelijk) in te trekken wanneer er wel sprake is
van slecht levensgedrag.
 De ambtelijke organisatie kan de regelgeving op een uniforme manier toepassen
binnen West Betuwe.

Kanttekeningen
 De APV’s van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal komen voor 80% overeen. Inhoudelijk is
20% van de APV’s afwijkend van elkaar.
Duurzaamheid
n.v.t.
Financiën
n.v.t.
Uitvoering
Met publicatie van de geharmoniseerde APV voert de ambtelijke organisatie het
vastgestelde APV-beleid uit.
Planning
Na vaststelling door de raad moet de verordening worden gepubliceerd in het
gemeenteblad. De verordening treedt dan in werking op de dag volgend op de publicatie.
Evaluatie
Na het vaststellen van de APV vindt met de raad de evaluatie plaats voor de herziening
van de APV in 2020.
Communicatie
De APV wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en wordt tevens
meegedeeld in een huis-aan-huisblad.
De wijzigingen in de APV worden ook onder de aandacht van de inwoners gebracht via de
afdeling communicatie.
Tabel risicoparagraaf
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
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de burgemeester,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van de stuurgroep West Betuwe van 14 augustus 2018;
gehoord de beraadslaging in het West Betuwe Beraad van 17 september 2018;
besluit:
de geharmoniseerde APV West Betuwe vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 19 februari 2019, nummer 10,
De griffier

De voorzitter

