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- Een tabel met de wijzigingen.
- De tekst van de APV inclusief toelichting waarin
de wijzigingen inzichtelijk in de tekst staan
aangegeven. Tekst die is geschrapt is rood
gearceerd, tekst die is gewijzigd of toegevoegd is
blauw gearceerd.
- Toelichting op APV waarin de wijzigingen zijn
verwerkt.
- Persbericht.

Raadsvoorstel
Onderwerp:



Eerste aanpassing op de Algemene plaatselijke verordening
gemeente Bergen 2017.

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
de eerste wijziging op de bijgevoegde Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen
2017, inclusief de toelichting daarop, vast te stellen.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
1

INLEIDING

In uw vergadering van 5 juli 2018 heeft u de Horecanota Gastvrij Bergen 2 vastgesteld. In
deze nota is een aantal regels gewijzigd ten opzichte van de vorige horecanota. Deze regels
worden vastgelegd in de APV en dan met name in afdeling 8: toezicht op openbare
inrichtingen.
1.1
Doel advies
Van de raad wordt verwacht dat hij:
De bijgevoegde, gewijzigde APV inclusief toelichting vaststelt.
2

KEUZERUIMTE

De keuzeruimte die de raad heeft bij het vaststellen van de APV wordt kort samengevat
begrensd door de zogenoemde ondergrens en bovengrens. Kort gezegd mag de raad niet
treden in de privésfeer van de inwoners (de regels moeten een openbaar en algemeen
belang dienen: de ondergrens) en de raad mag niet treden in de regelgevende bevoegdheid
van hogere regelgevers (Provincie en Rijk: de bovengrens). In de voorliggende APV worden
beide grenzen gerespecteerd.
2.1

Beleidskaders

2.1.1
Collegeprogramma
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: dit
voorstel vloeit voort uit een afspraak uit de vorige collegeperiode: de evaluatie van het
horecabeleid.
2.1.2
Lokaal beleid
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: de
Horecanota Bergen 2018 – 2021 Gastvrij Bergen 2.
2.1.3
Landelijke wet- en regelgeving
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:
 Gemeentewet: artikel 149, de raadsbevoegdheid tot het vaststellen van de verordening;
 Drank- en Horecawet: artikelen 4 en 25a tot en met 25d, raadsbevoegdheid tot het bij
verordening regelen van de in die wetsartikelen genoemde onderwerpen.
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3

ADVIES

3.1

Toelichting op het advies

In november 2017 is de hele APV geactualiseerd. Met deze actualisatie is beoogd een
betere balans te vinden tussen lastenvermindering enerzijds en de mogelijkheid om op te
kunnen blijven tegen excessen anderzijds.
Nu is aanpassing van een beperkt aantal artikelen noodzakelijk vanwege de wijziging van
het Horecabeleid. Deze wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op uitgaansgebieden,
openings- en toelatingstijden, paracommercie en beveiliging.
3.2

Overwegingen van het college

Al weergegeven onder 3.1.
3.3

Regionale samenwerking en couleur locale

Om bij te dragen aan efficiëntie in de uitvoering is bij de formulering van artikelen daar waar
mogelijk en wenselijk aangesloten bij de APV’s van de overige BUCH-gemeenten.
3.4

Participatie, samenspel

Niet van toepassing.
3.5

Risico’s

Niet van toepassing.
3.6

Financiën

Niet van toepassing.
3.7

Inkoop

Niet van toepassing.
3.8

Juridische Zaken

Het juridisch kader staat in paragraaf 2 kort weergegeven.
3.9

Communicatie

Als uw raad overgaat tot vaststelling van de bijgevoegde APV, dan wordt die op de
gebruikelijke wijze gepubliceerd (ten behoeve van de inwerkingtreding). Informatie naar de
inwoners gebeurt via bijgevoegd persbericht.
3.10

Duurzaamheid

Niet van toepassing.
3.11

Veiligheid
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Niet van toepassing
4

UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE

Niet als zodanig van toepassing.
5

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Niet van toepassing.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester
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