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Onderwerp: 

Wijzigingsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2011 (APV). 

Kennisnemen van: 

Uit juridisch onderzoek is gebleken dat de nieuwe APV niet hoeft te worden aangepast naar 
aanleiding van vragen gesteld tijdens de Raadcommissie Middelen d.d. 16 juni 2011. Er wordt dus 
geen wijzigingsvoorstel APV aan uw raad aangeboden. 

Inleiding: 

Tijdens de Raadscommissie Middelen van 16 juni jl. is uitvoerig gesproken over het raadsvoorstel 
inzake de vaststelling APV 2011. Door enkele commissieleden zijn toen vragen gesteld aan de 
burgemeester over de onderwerpen: sluiting drugspanden, Sky-beamers, gokhallen en 
seksinrichtingen. De burgemeester heeft na beantwoording van deze vragen aangegeven dat 
eventuele onduidelijkheden en onregelmatigheden in de APV 2011 worden besproken en gewijzigd 
naar aanleiding van een wijzigingsvoorstel. Er is toen afgesproken om het raadsvoorstel APV 2011 als 
hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 juni jl. met de opmerking dat er na de 
zomer een wijzigingsvoorstel zal worden aangeboden door het college van burgemeester en 
wethouders. 

Kernboodschap: 

Het sluiten van drugspanden is geregeld in de Opiumwet. 
Wat betreft de vragen over de bevoegdheid tot het sluiten van drugspanden in relatie tot de APV 2011 
kan kort worden geantwoord. De burgemeester kan op grond van art. 13 van de Opiumwet besluiten 
tot het sluiten van drugspanden. De burgemeester kan beleid vaststellen hoe om te gaan met deze 
bevoegdheid wanneer de panden zijn bewoond. Recent heeft de bestuursrechter aangegeven dat 
dergelijk beleid zinvol is en het college is nu in gesprek met de gemeente Utrecht om ervaring op te 
doen. De bevoegdheid van de burgemeester staat juridisch gezien los van de recent vastgesteld APV. 

Sky-beamers zijn niet toegestaan op grond van artikel 4:15 APV. 
De raad heeft op 4 januari 2011 een besluit genomen om de APV en het reclamebeleid te wijzigen in 
het licht van de problematiek rond Sky-beamers. Sky-beamers zijn als 'niet toegestaan' opgenomen in 
het reclamebeleid van de gemeente Woerden. Om dit te verankeren is ook het oude artikel 4.7.2 APV 
aangepast (4:15 APV-nieuw). De juridische constructie om Sky-beamers te verbieden, is in de nieuwe 
APV overgenomen. 
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Het beleid omtrent seksinrichtingen e.d. blijft ongewijzigd. 
Met betrekking tot de opmerkingen over seksinrichtingen e.d. het volgende: de APV is niet gewijzigd. 
Alleen de nummering van de artikelen is veranderd. Tijdens de Raadscommissie ontstond 
onduidelijkheid over term wijziging beleid. Het was duidelijker geweest om hier de term wetgeving te 
gebruiken. Met andere woorden: wanneer de hogere wetgeving op dit beleidsterrein wijzigt, zal het 
college een voorstel doen om de APV hierop aan te passen zonder dat er sprake is van een kentering 
in het gemeentelijk beleid ten aanzien van seksinrichtingen. Vooralsnog is de huidige lijn zonder 
wijzigingen overgenomen in de nieuwe APV. 

Speelautomatenhallen zijn verboden op grond van artikel 30b van de Wet op Kansspelen. 
Het is momenteel niet mogelijk voor de burgemeester om een vergunning te verlenen voor een 
speelautomatenhal in de gemeente Woerden. Een dergelijke bevoegdheid is neergelegd in artikel 30b 
van de Wet op de Kansspelen. Voorwaarde is dat de gemeenteraad een verordening over dit 
onderwerp heeft vastgesteld met het totaal aantal inrichtingen dat voor een dergelijke vergunning in 
aanmerking komt. De gemeenteraad van Woerden heeft zich uitgesproken dat er geen verordening 
wordt aangenomen en dat er dus in de praktijk sprake is van en NulOptie. Met andere woorden: 
De gemeenteraad heeft de vrijheid om bij verordening te bepalen of, en zo ja hoeveel, 
speelautomatenhallen krachtens een vergunning van de burgemeester zijn toegestaan. Indien van 
deze bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt, heeft dit tot gevolg dat de burgemeester voor de 
vestiging en exploitatie van een speelautomatenhal geen vergunning kan verlenen en er in feite een 
totaal verbod geldt om speelautomatenhallen te exploiteren. In dat geval hoeft hiertoe noch in de APV 
noch in een afzonderlijke verordening iets te worden geregeld. 

Handhaving illegale speelautomatenhallen. 
Op de vraag of er in het kader van de handhaving op illegale speelautomatenhallen een bepaling dient 
te worden opgenomen in de APV is het antwoord ontkennend. Wanneer er wordt geconstateerd dat er 
een illegale inrichting is gevestigd, kan de politie en het OM worden ingeschakeld. Het illegaal 
exploiteren is namelijk economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten. 

Vervolg: 

Gelet op het bovenstaande is een wijzigingsvoorstel APV 2011 niet noodzakelijk. 

Bijlagen: 

n.v.t. 

De adjunct-secretaris De burgemeester 

C.P.M, van Eiteren mr. H.W. Schmidt 


