MEMO
Voor

:

Gemeenteraad, fractie SGP-ChristenUnie t.a.v. de heer C. Ippel

Van

:

Burgemeester J.M. de Vries

Datum

:

24 november 2021

Betreft

:

Vragen SGP-ChristenUnie m.b.t. wijziging APV

Op 22 november 2021 stelde u vragen met onderstaande toelichting.
De antwoorden op uw vragen treft u direct onder de vragen aan.

Het is ons opgevallen dat de gepubliceerde bestaande versie van de APV niet de juiste is.
Bij de vorige behandeling in 2019 is door onze fractie een amendement ingediend om artikel
2:10a uit de APV 2016 (inzake verbod op plaatsen van sandwichborden) te behouden. Dit artikel
werd toen voorgesteld om geschrapt te worden.
Dit amendement is toen aangenomen, waardoor het artikel is behouden. Op de website
lokaleregelgeving.overheid.nl staat wel de geamendeerde versie.
Vraag 1. Waarom is niet de bestaande APV uit 2019 aangehouden als grondslag voor wijzigingen?
De APV 2019 is aangehouden als grondslag voor de wijzigingen. Dit is ook te zien in de bijlage
Was-wordt lijst bij het voorstel. In deze lijst is artikel 2:10a wel in opgenomen. Het is een omissie
dat deze niet is opgenomen de bijlage met de volledige APV. Dank voor uw oplettendheid. We
passen dit aan.

Vraag 2. Zijn er nog meer afwijkingen tussen de geldende APV uit 2019 en de hier gepubliceerde
versie die heeft gediend als vertrekpunt?
Nadat u constateerde dat het artikel 2:10a miste, bleek dat er in het artikel een verkeerde
verwijzing stond. Dit was ook in 2019 het geval. Dit wordt nu direct doorgevoerd in de wijziging.
Er zijn daarna nog enkele omissies ten opzichte van en in de APV 2019 geconstateerd. Deze
worden nu ook direct als wijziging aangeboden.
Alle wijzingen zijn in de was-wordt lijst opgenomen alsook in de gewijzigde bijlage APV 2022.

Vraag 3. Hoe borgen we dat artikel 2:10a ook in de nieuwe APV komt? Is dat via een correctie die
het college alsnog vooraf aanpast en doorvoert, of kan dit alleen door opnieuw een amendement
op te stellen?
We zullen deze wijzigingen doorvoeren en de gewijzigde stukken zo spoedig mogelijk naar de
raad sturen.

