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Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Hardinxveld-
Giessendam

Voorgesteld besluit
1. De herziene Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-Giessendam 2019 vast te stellen en de 
Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-Giessendam vastgesteld op 29 januari 2015 in te 
trekken.

Inhoud
Inleiding
Op 29 januari 2015 heeft uw raad de laatste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) 
doorgevoerd. In deze wijziging werden verschillende bepalingen van de APV aangepast aan recente 
ontwikkelingen. Hiernaast werd de wens tot deregulering van de vergunningplicht voor bepaalde 
beschikkingen in de APV doorgevoerd.

Sindsdien vond geen actualisering van de APV meer plaats. Medio 2019 is het daarom gewenst een 
geactualiseerde APV vast te stellen, noodzakelijk om de gemeentelijke regelgeving op het gebied van 
de openbare orde en veiligheid, alsmede andere zaken betreffende de huishouding van de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam, up-to-date te brengen vanwege gewijzigde wet- en regelgeving, 
jurisprudentie en voortschrijdend inzicht naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen. Hierin 
wordt voorzien door middel van de de aanbieding van het voorliggend voorstel tot een algehele 
herziening van de APV.

Deze actualisering is tevens aangegrepen om technische verbeteringen en tekstuele correcties aan te 
brengen.

 

Beoogd effect
De realisering van een actueel en efficient handhaafbaar wettelijk kader, in de vorm van de Algemene 
plaatselijke verordening, dat instrumenten geeft om de gemeente Hardinxveld-Giessendam veilig en 
leefbaar te kunnen houden alsmede de openbare orde en veiligheid te kunnen handhaven.

Argumenten
1.1. Het is wenselijk een actuele APV te hebben naar aanleiding van wetswijzigingen en lokale 
ontwikkelingen
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Bij het opstellen van de geactualiseerde APV is uitgegaan van de model-APV van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG brengt periodiek een bijgewerkte versie van deze model-
APV uit op grond van ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en praktijkervaringen van 
gemeenten. Uitgaande van dit model is een en ander geprojecteerd op de lokale wensen en 
problematiek. Concreet betekent dit dat bepalingen uit de model-APV die niet van toepassing bleken 
op de Hardinxveldse situatue logischerwijze niet zijn opgenomen in de voorliggende APV. Omgekeerd 
zijn artikelen in de nieuwe APV opgenomen dan wel behouden ter regulering van aspecten die niet in 
de Model-APV zijn geregeld maar waaraan plaatselijk (van oudsher) een duidelijke behoefte bestaat 
op grond van lokale omstandigheden. Een overzicht van de (belangrijkste) wijzigingen vindt u in de 
bijgevoegde toelichting.

1.2. De APV is voor advies voorgelegd aan diverse betrokkenen binnen en buiten de gemeente
Tijdens voorbereiding van de nieuwe APV hebben betrokken ambtenaren een reactie gegeven. Ook is 
er uitgebreid overleg geweest met de politie over de artikelen in de APV en eventuele aanpassingen. 

2.1. Gemeenteraad is bevoegd om de APV vast te stellen
Op grond van de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd tot het 
vaststellen van gemeentelijke verordeningen, zoals de Algemene plaatselijke verordening die hij in het 
belang van de gemeente nodig oordeelt.

Kanttekeningen
1.1. Diverse aanwijzingsbesluiten worden herzien 
In het kader van de actualisering van de APV zijn tevens een diverse aanwijzingsbesluiten herzien. De 
reden hiervoor is omdat bijvoorbeeld aanwijzingsbesluiten niet meer correspondeerden met de 
artikelen uit de APV. Aanwijzingsbesluiten zijn besluiten die een specifiek APV-artikel nader uitwerken. 
Deze aanwijzingsbesluiten worden op grond van een daartoe strekkende bevoegdheidsgrondslag aan 
de bevoegde bestuursorganen, burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders, 
separaat door deze bestuursorganen vastgesteld. 

Financiële informatie
Niet van toepassing

Communicatie
De APV wordt bekendgemaakt door middel van de in de Gemeentewet opgenomen procedure. Tegen 
de vaststelling van de APV bestaat geen bezwaar- en berroepsmogelijkheid.

Vervolg
Na vaststelling wordt de APV bekend gemaakt, zie communicatie.

Openbaar
Ja
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