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De raad van de gemeente Huizen;
in vergadering bijeen op 9 mei 2019,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 april 2019; agendapunt 12;
gelet op artikel 149 Gemeentewet;

besluit:

A.

de Algemene plaatselijke verordening Huizen 2014 te wijzigen als volgt:
I.

Toegevoegd wordt artikel 2:35 luidende:

Artikel 2:35 Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen
1. De burgemeester kan een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw
behorend erf als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, of voor het publiek openstaande
gebouwen en/of de daarbij behorende erven in een bepaald gebied, in het belang van de
openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn oordeel sprake is van
bijzondere omstandigheden voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.
2. Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald omtrent
de bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens bekendgemaakt door een document,
waaruit het bevel tot sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij de toegang(en) van het gebouw,
of het erf.
3. Een sluiting kan op aanvraag van belanghebbenden door de burgemeester worden
opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding
geven en naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de
gronden die tot de sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.
4. Het is de rechthebbende op het gebouw en/of het erf, verboden om, nadat het bevel tot
sluiting bekend is gemaakt op de in het tweede lid aangegeven wijze, daarin bezoekers toe te
laten of te laten verblijven.
5. Het is een ieder verboden om, nadat het bevel tot sluiting openbaar bekendgemaakt is op de
in het tweede lid aangegeven wijze, in een bij dit bevel gesloten gebouw en/of er als bezoeker
te verblijven.
6. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het onderwerp van de regeling van het
eerste lid elders wordt voorzien in deze verordening of in artikel 13b van de Opiumwet.

II.

Toegevoegd wordt artikel 2:74A, luidende:

Artikel 2:74A Openlijk drugsgebruik
Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek
toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop
gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten
behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.
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III.

Toegevoegd wordt artikel 2:79, luidende:

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in
gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de
basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of
vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen
ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.
2. De burgemeester kan een last onder bestuursdwang wegens overtreding van het eerste lid in
ieder geval opleggen bij ernstige en herhaaldelijke:
a . geluid- of geurhinder;
b . hinder van dieren;
c . hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;
d . overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;
e . intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

B.

Deze verordening treedt in werking op de 8e dag na haar bekendmaking in het
gemeenteblad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 mei 2019

de griffier,

de voorzitter,
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