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Onderwerp: Eerste wijziging APV Bergen 2009 en eerste wijziging Legesverordening 2010.
Aan de raad,
Beslispunt:

-

Vaststellen van de eerste wijziging APV Bergen 2009.
Vaststellen van de eerste wijziging Legesverordening 2010.
De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

1. Waar gaat dit voorstel over?
Dit voorstel gaat over de eerste wijziging van de APV Bergen 2009 en de eerste aanpassing
van de Legesverordening 2010. Het vaststellen van de horecanota ‘Gastvrij Bergen’ maakt
het noodzakelijk enkele artikelen in de APV aan te passen en de Legesverordening daarop
aan te passen.
De APV, algemene plaatselijke verordening, is een algemene regeling die geldt voor
iedereen binnen de gemeente. Deze regeling heeft tot doel de gemeente leefbaar te houden
en bevat regels die tot de ‘huishouding’ van de gemeente behoren en onder andere dienen
ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming van schade, hinder
en vervuiling. De APV wordt ook wel de “overlastverordening” genoemd.
De APV heeft een directe relatie met het gemeentelijke beleid. Zodra er wijzigingen
optreden in bestaand beleid of er nieuw beleid ontwikkeld is, heeft dat tot gevolg dat de APV
aangepast moet worden. Bij de herziening van de APV in februari 2009 is reeds
aangekondigd dat na vaststelling van het horecabeleid de APV weer aangepast moet
worden. En in dit geval geldt dat ook voor de Legesverordening.
In de nog vast te stellen horecanota zijn beleidsregels opgenomen over exploitatievergunningen, terrasvergunningen, sluitingstijden en collectieve- en incidentele festiviteiten.
Deze beleidsregels moeten in algemeen verbindende voorschriften (APV) worden
opgenomen. De huidige APV is in februari 2009 vastgesteld. Sindsdien is tevens gebleken
dat een aantal artikelen aanpassing behoeft danwel ontbreekt. Het betreft de volgende
artikelen:
• Het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven een openbare plaats.
• Hinderlijk gebruik van drugs.
• Het gebruik van ‘wens- of ufoballonnen’.
• Het gebruik van metaaldetectoren in het duingebied.
Verder is het noodzakelijk dat de APV aangepast wordt aan de paragraaf 4.1.3.3. van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen oftewel Lex
Silencio Positivo).
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Tenslotte heeft de aanpassing van de APV tot gevolg dat ook de tarieventabel behorende
bij de Legesverordening moet worden aangepast. Deze aanpassing geldt voor de
exploitatievergunning en/of de terrasvergunning.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Met dit besluit wordt de APV aangepast aan de beleidsregels en uitgangspunten van de
Horecanota. Deze nota wordt in een separaat voorstel aan uw raad voorgelegd. Met het
instemmen van de voorgestelde aanpassingen van de APV wordt rechtsgrond verkregen
voor met name de invoering van de exploitatievergunning, terrasvergunning, uniformering
van sluitingstijden en van incidentele festiviteiten. Verder worden de artikelen van de APV
betreffende vergunningen / ontheffingen aangepast aan de Dienstenrichtlijn (Lex Silencio
Positivo). Met de overige aanpassingen krijgen het college, de politie, PWN en Staatsbosbeheer meer mogelijkheden tot handhaving op het gebied van de openbare orde en
veiligheid.
Met de eerste wijziging van de Legesverordening kunnen er leges worden geheven en
ingevorderd.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
(meer dan één optie mogelijk)

collegebevoegdheid
raadsbevoegdheid
opiniëren
kaderstellend
maatschappelijk urgent
budgetrecht
anders nl.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
De APV bestaat uit algemeen verbindende voorschriften die voor een ieder gelden.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Er zijn geen andere mogelijkheden.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Na vaststelling door de raad wordt de eerste wijziging APV Bergen 2009 op de gebruikelijke
wijze bekendgemaakt. Na bekendmaking treedt de eerste wijziging APV in werking.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden. Door het heffen van leges worden inkomsten
gegenereerd. Met de wijziging van de Legesverordening kunnen de betreffende leges op
rechtmatige worden geheven en ingevorderd. De tarieven die voorgesteld worden zijn
gebaseerd op de tarieven in omliggende gemeenten. De inkomsten zijn gering: de
vergunningen worden persoonsgebonden; dus in 2010 wordt eenmalig een flink aantal
vergunningen (circa 80 + 20 + 2 = 102) verstrekt en vervolgens is de schatting dat hooguit
viermaal per jaar een inrichting van eigenaar verwisseld. Van de geschatte 102
vergunningen zijn er 80 voor een terras à € 100,00 en circa 20 + 2 voor een
exploitatievergunning à € 295,00. De twee horecabedrijven met een H3 bestemming hebben
een verplichting tot het hebben van een exploitatievergunning. Daarnaast geldt de
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verplichting tot het hebben van een exploitatievergunning voor inrichtingen waarvoor de
politie een positief advies heeft afgegeven. Naar verwachting betreft dit circa 20 inrichtingen.
De inkomsten, die gebaseerd zijn op een grove schatting, bedragen incidenteel voor 2010
€ 14.490,00. De inkomsten in de jaren 2011 en verder bedragen structureel circa € 500,00.
Het risico dat gemoeid is met deze berekening is dat de inkomsten lager kunnen uitvallen
door geen leges te gaan heffen voor paracommerciële inrichtingen. Of dat het aantal
exploitatievergunningen lager uitvalt vanwege een positief advies van de politie.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Om uitvoering te kunnen geven aan geformuleerd beleid. De wijzigingen hebben een directe
relatie met het vaststellen van de horecanota Gastvrij Bergen’’.
Bijlagen:
3 raadsbesluiten
Toelichting wijziging APV
Begrotingswijziging

Bergen, 20 april 2010
College van Bergen

R. Groninger,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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