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Agendapunt : 11. 
Voorstelnummer : 11-78 
Raadsvergadering : 11 november 2010 
Naam opsteller :  H. Butter/ D.E. Minkman 
Informatie op te vragen bij :  H. Butter/D.E. Minkman 
Portefeuillehouders :  burgemeester 
 
Onderwerp: derde wijziging APV gemeente Bergen 2009 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  Vaststellen van de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
gemeente Bergen 2009 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over de vaststelling van de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Bergen 2009 (hierna: APV).  
 
Deze derde wijziging is noodzakelijk om de toegangstijd voor de horeca in de 
uitgaansgebieden om te kunnen zetten van 01.00 uur naar 02.00 uur overeenkomstig ons 
voorstel aan uw raad tot wijziging van de horecanota “Gastvrij Bergen van 29 juni 2010. 

 
Bij deze derde wijziging van de APV is tevens meegenomen een correctie van artikel 2:25 
voor wat betreft de termijnen voor een aanvraag van een evenement. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Met vaststelling van het nieuwe horecabeleid heeft uw raad het beleid op onderdelen 
gewijzigd. Eén van de wijzigingen betreft de toegangstijd. Uw raad heeft bepaald dat de 
toegangstijd in de uitgaansgebieden voor horeca 2 en 3 die tot 03.00 uur open willen blijven, 
teruggebracht moest worden van 02.00 uur tot 01.00 uur. Deze aanpassing leidde tot 
ongewenste effecten zoals een complexe situatie voor toezicht en handhaving en een 
afwijkende toelatingstijd ten opzichte van de omliggende gemeenten. In ons voorstel aan uw 
raad tot wijziging van de horecanota “Gastvrij Bergen” stellen wij uw raad voor het bedoelde 
toegangstijdstip te wijzigen van 01.00 uur naar 02.00 uur. Indien uw raad hiertoe besluit 
dient het betreffende artikel van de APV , te weten artikel 2:29, overeenkomstig gewijzigd te 
worden.  
 
Bij de tweede wijziging van de APV is aan artikel 2:25 een nieuw lid 2 toegevoegd over de 
termijnen voor het indienen van een evenementenaanvraag. Hier zijn abusievelijk de 
termijnen voor afgifte van vergunningen opgenomen. Deze omissie wordt met dit voorstel 
hersteld. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 
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anders nl.   
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De Algemene Plaatselijke Verordening is aan te merken als een regeling bestaande uit 
algemeen verbindende voorschriften die voor een ieder gelden. Een wijziging van de APV 
geldt dus ook voor een ieder.   
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De APV kan alleen op deze wijze aangepast worden. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na uw besluitvorming wordt deze derde wijziging van de APV op de gebruikelijk wijze 
bekendgemaakt in de gemeentekrant en op www.overheid.nl. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Door de raad voor te stellen de derde wijziging van de APV vast te stellen wordt de 
toegangstijd voor de horeca 2 en 3 in de uitgaansgebieden op 02.00 uur vastgesteld. 
Hiermee is de toegangstijd in overeenstemming met de omliggende gemeenten en is er een 
duidelijk handhavingsregime. Verder wordt een omissie in artikel 2:25 hersteld.  
  
 
 
Bijlagen: ontwerp-raadsbesluit 
 
 
 
Bergen, 5 oktober 2010 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger   drs. H. Hafkamp 
secretaris,   burgemeester,  

 
 
 
      


