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Geachte leden van de Raad, 

Middels deze brief wil het college u informeren over het navolgende. 

In uw vergadering van 28 juni 2010 heeft u een aantal artikelen in de Algemene plaatselijke verordening 
2010 gewijzigd. Bij het wijzigen van de artikelen in de Apv op de site van www.overheid.nl, waar alle 
lokale regelgeving is gepubliceerd, is een administratieve fout geslopen. Op de site is in artikel 2:25 
eerste lid Apv namelijk opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van het college een 
evenement te organiseren. Bevoegd orgaan voor het nemen van dergelijke besluiten is echter de 
burgemeester, overeenkomstig de door u vastgestelde Apv. Ook in het mandaatregister is opgenomen 
dat de burgemeester het bevoegde gezag is voor het nemen van dergelijke besluiten. 

De digitale verschrijving op de site is inmiddels hersteld. Deze verschrijving heeft echter ook gevolgen 
voor de tekst van de concept Apv die door u is behandeld in de commissie Bestuur en Maatschappij 
van 27 mei 2013. Alhoewel er op dit artikel geen tekstvoorstel is gedaan is voor het opstellen van de 
nieuwe Apv wel de oorspronkelijke digitale versie gebruikt. In het document wat aan u ter 
besluitvorming wordt voorgelegd hebben wij de eerder genoemde verschrijving in het eerste lid van 
artikel 2:25 Apv hersteld. Overigens is verder niet gebleken dat er in de tekst van de Apv sprake is van 
andere verschrijvingen. En tenslotte, is niet gebleken van enige benadeling van een aanvrager van een 
vergunning of andere belanghebbenden. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders 

A.H. Schouten 
secretaris 
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