
Memo t.b.v. presidium 4 februari 2019

Van de griffier

betreft voortzetting behandeling APV 2019

Situatie:

Op 28 januari kwam de nieuwe APV aan de orde in de raadsvergadering. Bij de behandeling lagen 

een tiental amendementen op het voorliggend voorstel. Na de eerste termijn van de raad en de 

eerste termijn van het college kwam het voorstel vanuit de raad om de beraadslagingen te staken, 

aangezien de behandeling naar inschatting van de raad die avond niet zou leiden tot een goed 

besluit. De plaatsvervangend voorzitter heeft daarop de behandeling van het onderwerp 

aangehouden. 

Voorstel:

In de eerstvolgende raad (4 maart) de behandeling voortzetten in tweede termijn (kort) met 

aansluitend stemming over de amendementen en het voorliggend voorstel.

Voorbereiding op de behandeling in de raad van 4 maart:

- De ingediende amendementen: In de eerste termijn bleek dat enkele van de 

amendementen mogelijk nog zouden moeten worden aangepast, bijvoorbeeld om tot een 

helderder formulering te komen. (voorbeeld: ‘logo’ en/of ‘wapen’). Voor de helderheid 

adviseert de griffie het oude amendement in te trekken en een nieuwe in te dienen; 

bijvoorbeeld amendement 5 wordt dan vervangen door amendement 5a.

- Nieuwe of aanvullende amendementen
Het aanpassen van bestaande of indienen van nieuwe amendementen blijft mogelijk tot en 

met het einde van de 2e termijn.
Overwogen kan worden een ‘technisch amendement’ in te dienen voor tekstuele 

aanpassingen van ondergeschikte aard (bijvoorbeeld ‘verlengen’ in plaats van ‘verdagen’), of 

waar verduidelijking van de tekst nodig is. Indien gewenst kan de griffier helpen bij het 

opstellen van een dergelijk amendement.

- Toetsing van amendementen
In het kader van de ambtelijke bijstand biedt de secretaris aan om amendementen technisch 

te toetsen en van ambtelijk advies te voorzien. Verzoeken hiertoe lopen via de griffier. 

- Tijdschema:
Di 5 t/m ma 11 februari: mogelijkheid technische check (via Griffie) en aanpassing 

amendementen. Desgewenst informeel overleg mogelijk woordvoerders-portefeuillehouder. 
Dinsdagochtend 12 februari: aangepaste of nieuwe amendementen aanleveren bij de griffie 

t.b.v. verspreiding in verband met het Politiek Forum van 18 februari.
18 februari: Politiek Forum: inhoudelijke bespreking van de amendementen.
4 maart: Raad, korte tweede termijn APV en besluitvorming.  



APV: Reactie van college op de voorliggende amendementen:

Amendement 1 LPL betreffende artikel 2.18 Rookverbod op natuurterreinen
College raadt aan de strekking van het amendement in artikel 248b lid 4 op te nemen in 
plaats van in artikel 2.18.

Amendement 2 LPL betreffende artikel 2.48a Nepwapens
College stelt dat de handhaving van nepwapens niet gereguleerd is

Amendement 3 LPL betreffende drank verstrekking terrassen
College meldt dat het artikel gericht is op de uitbaters van terrassen. Beoogd is dat er vanaf 
een terras niet naar een buitengebied drank verkocht kan worden en zo te voorkomen dat 
een terras wordt gebruikt als tappunt. Volgens het college is het onverstandig is om dit artikel 
te schrappen.

 
Amendement 4 LPL betreffende betreden van plantsoenen en dergelijke
College stelt dat vervallen van dit artikel akkoord is. 

Amendement 5 LPL betreffende gebruik gemeentewapen 
College roept de LPL op om dit amendement opnieuw te formuleren.

Amendement 6 LPL betreffende carbidschieten 
College geeft aan dat de raad kan besluiten het artikel te laten vervallen of niet. 

Amendement 7 VVD betreffende ventverbod
College is akkoord met het amendement.

Amendement 8 LPL betreffende diverse artikelen inzake positieve fictieve beslissing. 
College raadt het amendement ten zeerste af.  

Amendement 9 VVD betreffende artikel 2.57 loslopende honden 
College ontraadt het amendement. 

Amendement 10 CU/SGP betreffende Reclame kansspelen
College heeft geen bezwaar tegen amendement maar laat aan de raad over.


