c. B en W vergaderingen - 3546

Collegevoorstel

Gemeente

Openbaar

2Dt&-

Nummer:

j3iten

t

fl Niet openbaar
E Vertrouwelijk

Onderwerp
Derde verzamelwijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Aalten 2015
(APV).
Verhoging van de leges voor de
evenementenvergunning met ingang van het jaar
2019.

Besluit
conform
conform
met opmerkingen
L1
aangehouden
fl niet conform

Beslispunten
1. De raad voorstellen de derde verzamelwijziging van de APV vast te stellen.
2.

De raad voorstellen in te stemmen met verhoging van de leges voor de evenementenvergunning
met ingang van het jaar 2019.

3.
Verantwoordelijken:
Afdeling
: Bestuur en Openbare Ruimte
Naam

:

HR.J. Visser

Tel. Nr.

:

(0543) 49 33 33

Bestuurlijke planning:
Datum college
23oktober20l8
Gewenste
27november2018
datum raad
Voorstel /
Voorstel
Mededeling

Paraaf afdelingshoofd

Paraaf portefeuillehouder

Naam

Naam

:

J. van der Brug

:

mr. A.B. Stapelkamp

Samenvatting:
Elk jaar wordt aan de raad een voorstel voor een ‘verzamelwijziging” van de APV voorgelegd. Het
college wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen om in de vorm van bijgaande derde
verzamelwijziging de APV op diverse onderdelen te wijzigen of aan te vullen. Ook wordt geadviseerd
de raad voor te stellen de leges voor evenementenvergunningen vanaf 2019 te verhogen.
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Informatieblad
Nummer:
Beslispunten

1.

:

De raad voorstellen de derde verzamelwijziging van de APV vast te stellen.

2.

:

De raad voorstellen in te stemmen met verhoging van de leges voor de
evenementenvergunning met ingang van het jaar 2019.

3.

Inleiding

Praktijkervaringen en ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie nopen tot het regelmatig op
onderdelen aanpassen van de APV. De VNG publiceert bovendien elk jaar in de vorm van een
Ledenbrief een zomerwijziging” van haar eigen modelverordening (Lbr. 18/047).
Als gebruikelijk worden gewenste maar minder dringende wijzigingen één keer per jaar in de vorm van
een concept verzamelwijziging aan het college voorgelegd met het advies de raad voor te stellen de
APV in die zin te wijzigen. De vigerende APV dateert uit het jaar 2015 en heeft dus inmiddels twee
keer een verzamelwijziging ondergaan, in het jaar 2016 en in het jaar 2017. Dit collegevoorstel heeft
betrekking op de verzamelwijziging 2018. Daarnaast wordt het college geadviseerd aan de raad een
voorstel tot verhoging van de leges voor de evenementenvergunning voor te leggen.
Argumenten

Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgaand concept raadsvoorstel.
Kanttekeningen

Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgaand concept raadsvoorstel.
Intern overleg gevoerd met:

FBI/W. van Dijk/Programmabegroting.
FBI/H. den HengsULegesverordening en Tarieventabel.
BORIBor/M. van Dulmen/Suggesties wijziging APV.
BORJPOJZ/Th. Geesink, A. Kruiniger, P. lkink/ Suggesties wijziging APV.
Participatie en Communicatie

N.v.t.
Vervoigstappen inclusief tijdspad

Raadsvergadering 27 november 2018.
Bekendmaking gewijzigde APV week 49.
Inwerkingtreding gewijzigde APV de dag na bekendmaking.
Formeel besluit legesverhoging in de raadsvergadering 18 december 2018.
Inwerkingtreding legesverhoging 1 januari 2019.
Bijlagen

1.
2.
3.
4.

Ledenbrief 18/047 van de VNG.
Concept Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalten 2015 tot en met de 3
verzamelwijziging.
Concept raadsvoorstel.
Concept raadsbesluit.
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Nummer:
Beslispunten
1. t De raad voorstellen de derde verzamelwijziging van de APV vast te stellen.
2.

:

De raad voorstellen in te stemmen met verhoging van de leges voor de
evenementenvergunning met ingang van het jaar 2019.

3.

Collegebesluit
Opmerkingen van de secretaris en/of het college
Conform

S. en W

2

zojo

Conform met opmerkingen:

Niet conform:

Aangehouden:

Persgesprek

Ja

Nee
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