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Openbaar: Ja Afdoening motie en/of toezegging: 

Is hiermee een motie afgedaan? 

Nee 

Is hiermee een toezegging afgedaan? 

Nee 

Zaaknummer: 

2021-0136533 

Fatale termijn: 

Bestuurlijke route: 

College van burgemeester en wethouders 

Gemeenteraad Oordeelsvormend Sliedrecht 

Gemeenteraad Besluitvormend Sliedrecht 

PFO: 

Planning: 

26 oktober 2021/23 november 2021 

23 november 2021 

14 december 2021 

akkoord 

 

Bijlagen 

 

bijlage 1 APV  2022 

bijlage 2  APV 2019 - DEFINITIEVE VERSIE 

Bijlage 3 was wordt lijst van 2019 – 2022  

bijlage 4 memo wijzigingen uitgelegd   

 

 

 

 

 

 

 



 

Onderwerp 

Vaststellen APV 2022 

Beslispunten 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2022 vast te stellen. 

Samenvatting voor de raad: 

Actualisatie van de APV; 

De huidige APV dateert van oktober 2019. Rond de dienstverlening en verantwoordelijkheden van de 

gemeente is er veel beweging. Dat maakt het noodzakelijk dat de APV met enige regelmaat wordt 

getoetst aan de actualiteit. Dat is de afgelopen tijd gedaan. We leggen nu de wijzigingen voor aan uw 

raad. Er is sprake van tekstuele wijzigingen en slechts op sommige onderwerpen nieuwe artikelen. Zo 

is er een artikel opgenomen om kaders te stellen aan deelvoertuigen. Waar mogelijk is aansluiting 

gezocht bij de VNG modelverordening zodat hiervan ook de toelichting makkelijker gebruikt kan 

worden.  

Bijgevoegd treft u de was-wordt lijst aan waarmee in één overzicht de wijzigingen te vinden zijn.  

Inleiding 

Uw raad stelt de Algemene Plaatselijke Verordening  (APV) vast. De huidige APV dateert van 2019. De 

samenleving verandert continue en het is daarom noodzakelijk de APV geregeld tegen het licht te 

houden om te kijken of deze nog voldoet en deze indien nodig aan te passen aan de huidige eisen die 

wij stellen. Voor u ligt een nieuwe APV met  een aantal wijzigingen. De meeste wijzigingen zijn 

tekstueel, slechts een klein aantal nieuwe artikelen worden voorgesteld. De APV moet ook worden 

aangepast als de Omgevingswet in werking treedt. Deze is echter al een aantal keer uitgesteld. Nu 

staat de inwerkingtreding gepland voor juli 2022. We hebben daar echter niet op willen wachten en 

bieden nu deze wijzigingen aan. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt komen we met nieuwe 

wijzigingen op basis van die wet. 

Beoogd effect 

Genoeg handvatten hebben, en mogelijkheden bieden die bijdragen aan een veilige en prettige 

leefomgeving voor onze inwoners. 

Argumenten 

Wijzigen of vernieuwen  

Hoewel de wijzigingen relatief klein zijn, ligt de hele APV nu ter besluitvorming voor. 

Deze vernieuwing zorgt voor een actuele nieuwe verordening.   

Er worden nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld deelvoertuigen voor Sliedrecht mogelijk gemaakt en 

toegestaan, maar wel gereguleerd zodat er minder overlast van is te verwachten. 

In de bijlagen treft u de wijzigingen aan. Daarbij wordt per artikel een korte toelichting gegeven en 

zijn de verschillen ten opzichte van de huidige APV overzichtelijk weergegeven.  

Kanttekeningen / Risico’s 

Juist teveel of te weinig regels 

Het is een dunne lijn tussen dereguleren en juist regels willen stellen. Elke extra regel beschermt een 

deel van de samenleving maar houdt ook initiatieven tegen. Tegelijk levert het schrappen van regels 

juist misschien overlast op voor de omgeving. 



• Financiën 

n.v.t. 

• Wet- en regelgeving / Juridische zaken 

Artikel 147 gemeentewet lid 1. Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor 

zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de 

burgemeester is toegekend.  

Artikel 149 gemeentewet. De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente 

nodig oordeelt. 

• Duurzaamheid 

Deze APV maakt het mogelijk deelvoertuigen aan te bieden aan onze inwoners en bezoekers, dit is 

duurzamer dan eigen bezit. Door het parkeren ervan te reguleren wordt weinig overlast verwacht.  

• Inclusiviteit 

De wijzigingen die voorgesteld worden gelden voor iedereen in Sliedrecht.  

• Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit  

23 november 2021 oordeelsvormend 

14 december 2021 besluitvormend 

Communicatie / Participatie 

Vastgestelde wijzigingen publiceren.   

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) 

Na vaststelling wordt de verordening gepubliceerd. 

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding 

8 oktober 2019 vaststellen van de (gewijzigde) APV Sliedrecht 2019 


