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De raad van de gemeente Huizen;
in vergadering bijeen op 22 maart 2018,
gelezen het voorstel van de raadswerkgroep “Onderzoek overbodige APV-regelgeving” d.d. 13 maart
2018; agendapunt 10;
gelezen de reactie van het college op de bevindingen van de werkgroep;
gelet op artikel 147 en 149 Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende

Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening
Huizen 2014
Artikel 1

De wijzigingen

1. Artikel 2:14 “Winkelwagentjes” komt in zijn geheel te vervallen.
2. Artikel 2:25 “Evenementen” wordt in zijn geheel als volgt gewijzigd:
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een
evenement te organiseren.
2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
b. het evenement tussen 09.00 en 24.00 uur plaats vindt;
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht tussen 23.00 uur en 09.00 uur;
d. het evenement geen belemmering is voor het verkeer en de hulpdiensten;
e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25
m2 per object;
f. er een organisator is; en
g. de organisator ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement
daarvan schriftelijk door middel van een daarvoor bestemd formulier melding heeft
gedaan aan de burgemeester.
3. De burgemeester kan binnen 7 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten een
klein evenement te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in
situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet
1994.
3. Artikel 2:29b “Sluitingstijden discotheken” komt in zijn geheel te vervallen.
4. Artikel 2:29c “Flexibele sluitingstijden”, lid 2 komt als volgt te luiden: “De ontheffing kan voor
de reguliere exploitatie niet worden verleend voor een tijdstip na 04.00 uur, met uitzondering
van bijzondere activiteiten met een incidenteel karakter (zoals een dansmarathon, benefietconcert e.d.)”.
5. In artikel 2:34 “Het college als bevoegd bestuursorgaan” wordt het woordje “…eren….”
gewijzigd in “…een…”.
6. Artikel 2:38 “Verschaffing gegevens nachtregister” komt als volgt te luiden: “Degene die in een
inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst
en de dag van vertrek te verstrekken”.
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7. Artikel 2:39 Speelgelegenheden” komt in zijn geheel te vervallen.
8. In artikel 2:42 “Plakken en kladden”, lid 2 onder b komt in de opsomming het woordje
“….krijt….” te vervallen.
9. Artikel 2:45 “Betreden van plantsoenen e.d.” komt als volgt te luiden: “Het is in een voor
publiek toegankelijk park of plantsoen of in bij de gemeente in onderhoud zijnde groenstroken,
grasperken of bloembakken verboden enige schade toe te brengen aan die groenvoorzieningen.”
10. In artikel 2:50 “Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten” komt het woordje
“….telefooncel….” te vervallen.
11. In artikel 2:58 “Verontreiniging door honden” komt het vermelde bij lid 3 sub b in zijn geheel te
vervallen. Daarmee komt ook de afzonderlijk aanduiding a. bij lid 3 te vervallen waardoor lid 3
één doorlopende tekst wordt.
12. Artikel 2:62 “Loslopend vee” komt in zijn geheel te vervallen.
13. Artikel 3:3 “Nadere regels” komt in zijn geheel te vervallen.
14. In artikel 3:6 “Sluitingstijden” komt lid 2 te vervallen.
15. In artikel 4:8 “Natuurlijke behoefte” wordt het woordje “….ziin….” vervangen door “…zijn….”.
16. In artikel 4:14c “Wegwerpen van reclamebiljatten of ander promotiemateriaal” komt lid 2 in zijn
geheel te vervallen.
17. Artikel 4:15 “Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame” komt in zijn geheel te vervallen.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze wijziging verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Wijzigingsverordening APV 2018”.

Aldus (door amendering gewijzigd) besloten in de openbare vergadering van 22 maart 2018
de griffier,

de voorzitter,
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