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Kennisnemen van: 

Het aantal opgelegde gebiedsontzeggingen op basis van artikel 2.78 Algemene Plaatselijke Verordening. 

Inleiding: 

Met deze raadsinformatiebrief wordt invulling gegeven aan punt T-316 van de Lange TermijnAgenda (LTA). 

De burgemeester heeft in december 2016 toegezegd in de beleidsregels in verband met de wijziging van 
artikel 2:78 Algemene Plaatselijke Verordening (opleggen gebiedsontzegging) op te nemen dat bij het 
voornemen tot het opleggen van een gebiedsontzegging door de politie 's nachts of in het weekend contact 
wordt gezocht met de burgemeester voor een toetsmoment, eventueel via de IBS-systematiek. Het 
bedoelde toetsmoment is aan de beleidsregels toegevoegd (besluit college 27-12-2016). 

Daarnaast zal de raad jaarlijks in Q4 met een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de opgelegde 
gebiedsontzeggingen. 

De aanleiding voor de wijzing van artikel 2:78 APV (raadsvoorstel 16.R.00737) was met name de onrustige 
jaarwisseling 2015/2016. De politie kon op basis van het toenmalige APV artikel niet snel en effectief 
handelen, door middel van mandatering werd dit wel mogelijk. Om herhaling te voorkomen, wilde de politie 
in de aanloop naar en tijdens Oud S Nieuw 2016/2017 de mogelijkheid hebben om indien nodig bepaalde 
personen na een waarschuwing direct een gebiedsontzetting te kunnen opleggen. 

De wijziging van artikel 2:78 APV is dus met name ingezet als preventiemaatregel in de aanloop naar en 
tijdens Oud S Nieuw. De politie heeft gemeld dat het middel als zodanig goed heeft gewerkt. 

Kernboodschap: 

Verschillende soorten gebiedsontzeggingen 
Een gebiedsverbod/ontzegging is een bestuursrechtelijke maatregel die kan worden opgelegd op grond van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:78 APV) of de Wet Maatregelen Bestrijding 



Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (Wet MBVO op basis van artikel 172a Gemeentewet) 

Een gebiedsverbod op grond van de APV is kortdurend (maximaal 3 maanden). Er is geen combinatie 
mogelijk met een meldingsplicht of een groepsverbod. De uitvoering hiervan is gemandateerd aan de politie 
waarbij is afgesproken dat vooraf contact wordt gezocht met de burgemeester voor een toetsmoment. 

Daarentegen is de gebiedsontzegging op basis van de Wet MBVO I artikel 172a Gemeentewet bedoeld 
voor herhaaldelijke verstoring van de openbare orde en kan voor een langere periode dan 3 maanden 
worden opgelegd. Dit gebiedsverbod kan ook gecombineerd worden met een meldingsplicht of een 
groepsverbod. 

Aantal opgelegde gebiedsontzeggingen 
In de jaren 2014 t/m 2016 zijn in totaal een paar gebiedsontzeggingen opgelegd op grond van de Wet 
MBVO /artikel 172a van de Gemeentewet en geen enkele gebiedsontzegging op grond van artikel 2:78 
APV. De gebiedsontzeggingen op grond van artikel 172a van de Gemeentewet zijn opgelegd i.v.m. overlast 
in het uitgaansgebied door personen die al een collectieve horecaontzegging hadden maar toch nog 
herhaaldelijk hinderlijk aanwezig waren in het uitgaansgebied. 

In de periode van 1 december 2016 tot eind oktober 2017 zijn er geen gebiedsontzeggingen opgelegd op 
grond van artikel 2.78 van de APV en ook niet op grond van artikel 172a van de Gemeentewet. Er is door 
de teammanager Wijkonderhoud is op 23 januari 2017 één waarschuwing gebiedsontzegging verstuurd in 
verband met een incident met een boa in dienst van de gemeente Woerden. 

Reactie politie 
De politie geeft aan dat het niet nodig was om de gebiedsontzegging op basis van artikel 2:78 APV 
daadwerkelijk in te zetten in de aanloop en tijdens Oud S Nieuw 2016/2017 maar wel heeft gewerkt als 
preventieve maatregel. 

Voor wat betreft de horeca wordt door de betrokken wijkagenten gemeld dat het vooral een middel is om 
mee te dreigen. Daarnaast werken de formulieren soms wat drempelverhogend of werkt een 
horecaontzegging, die veel langer geldig is beter. 

Conclusie 
Hoewel er tot nu toe geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een gebiedsontzegging op grond van 
artikel 2:78 APV op te leggen, blijft de politie enthousiast over de preventieve werking van dit middel. Dit 
was zeker te merken in de aanloop naar en rondom Oud en Nieuw 2016/2017. In de horeca is de inzet van 
deze maatregel minder nodig. 

Financiën: 

N v t . 

Vervolg: 

In Q4 van 2018 zal de raad opnieuw via een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over het aantal 
opgelegde gebiedsontzeggingen. 

Bijlagen: N v t 
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drs. M.H.J. van Krtfíjsberaen MBA 


