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Agendapunt:

Onderwerp:

Wijziging van artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening Woerden 2015

De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerd en ;

gelezen het voorstel d.d.

22 november 2016

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
artikel 147

b e s l u i t:
I. Artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening Woerden 2015 als volgt te wijzigen:
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene die zich gedraagt in
strijd met artikel 2:1, 2:26, 2:42, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:74 en 3:9 een verbod opleggen om
zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van 48 uur te bevinden op in dat verbod
aangewezen plaatsen, waar, of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben
plaatsgehad (verblijfsontzegging).
2. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene aan wie eerder een
verbod als bedoeld in het eerste lid is opgelegd en ten aanzien van wie binnen zes maanden
na het opleggen van dit verbod wordt geconstateerd, dat hij zich opnieuw gedraagt in strijd
met de in het eerste lid genoemde artikelen, een verbod opleggen om zich gedurende een in
dat verbod genoemd tijdvak van ten hoogste veertien dagen te bevinden op in dat verbod
aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben
plaatsgehad.
3. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene aan wie eerder een
verblijfsontzegging voor de duur van veertien dagen is opgelegd en ten aanzien van wie
binnen zes maanden na het opleggen van dit verbod wordt geconstateerd dat hij zich
opnieuw gedraagt in strijd met de in het eerste lid genoemde artikelen, een verbod opleggen
om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van ten hoogste vier weken te
bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar, of in de nabijheid waarvan de
genoemde gedragingen hebben plaatsgehad.
4. De burgemeester beperkt de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verboden, indien
dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.
5. De burgemeester kan nadere regels stellen.

II. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.
III. Dit besluit bekend te maken op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op

21 december 2016

De griffier

De voorzitter

E.M. Geldorp

V.J.H. Molkenboer

