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Voorstel vaststellen 6e Verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke
verordening Nieuwkoop 2012"

Het college van burgemeester S wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
de 6 Verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop
2012" vast te stellen, conform bijgaand raadsbesluit.
e

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

n/
ooters

F. Buijserd
Burgemeester

Toelichting
Probleemstelling
De "Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012" dient te worden geactualiseerd.
Inleiding
De "Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012" (hierna: Apv) die door uw raad
op 13 september 2012 is vastgesteld wordt met enige regelmaat tegen het licht
gehouden en geactualiseerd. Wij stellen u thans voor de Apv op zes onderdelen te
wijzigen en op één onderdeel (geen aanlijngebod opleiders hulphonden) niet.

1

Pagina 2 van 9

Het betreft de volgende onderwerpen:
A.

Uitzonderingspositie aanlijngebod opleiders geleidehonden en sociale hulphonden
(artikel 2:57, tweede lid Apv).
Bij de behandeling van 5 wijziging van de Apv in november 2014 heeft de fractie van
de VVD de vraag gesteld of het juist is dat iemand die een hond aantoonbaar opleidt
tot geleidehond of sociale hulphond (hierna hulphond) deze hond onaangelijnd mag
laten rondlopen. "Mag juist niet van een opleider verwacht worden dat hij de hond
aangelijnd houdt."
e

Bij KNFG Geleidehonden is navraag gedaan of voor het opleiden van een pup tot
hulphond een uitzonderingspositie op de aanlijnplicht gewenst of noodzakelijk is. Het
tijdsbestek tot de raadsvergadering was kort. Dit betekende dat andere organisaties
die zich bezig houden met het opleiden van hulphonden niet tijdig meer konden
worden geraadpleegd. U heeft daarop besloten de bepaling die de
uitzonderingspositie voor opleiders bevatte (artikel 2:75, tweede lid) niet te wijzigen.
Wel heeft u gevraagd voor een volgende wijziging van de Apv de mening van de
VNG omtrent dit onderwerp te willen peilen. Aan dit verzoek geven wij gehoor.
Daarnaast hebben wij besloten om nog een aantal organisaties die hulphonden
opleiden om hun mening te vragen.
De ontvangen reacties zijn opgenomen in de bij dit voorstel behorende bijlage A en
kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.
Gelet op de ontvangen reacties, waarbij wij de reactie van Martin Gaus Geleide- en
hulphondenscholen het meest genuanceerd vinden, achten wij een
uitzonderingspositie voor opleiders van hulphonden gerechtvaardigd.
Wij stellen u daarom voor om de uitzonderingspositie voor opleiders van hulphonden
in stand te laten en de Apv-bepaling niet te wijzigen.
B. Wijziging artikel 5:15 Ventverbod: afbakening tijd en ventbeqrip
Bij de 5e wijziging van de Apv is het venten op zondag met ijs uit de illegaliteit
gehaald. De intentie om het bestaande ventartikel zoveel mogelijk in tact te laten
heeft er onbedoeld toe geleid dat aan het venten met ijs op zondag geen tijdsperiode
is gekoppeld. Vragen vanuit uw raad tijdens de meningsvormende raad die hierop
betrekking hadden, hebben wij op dat moment niet als zodanig herkend. Met deze
wijziging van de Apv stellen wij u voor deze omissie te herstellen.
C. Vervallen vergunningplicht qrowshops i.v.m. de wijziging van de Opiumwet: wijziging
afdeling 8a Woon- en leefklimaat, paragraaf Toezicht op smart-, head- en growshops
Op 1 maart is de wet 'Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling
van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt' in
werking getreden. Per die datum zijn handelingen ter voorbereiding of
vergemakkelijking van illegale hennepteelt strafbaar gesteld op grond van artikel 11a
van de Opiumwet.
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Growshops hebben zich toegelegd op handelingen ter voorbereiding of
vergemakkelijking van illegale hennepteelt. Hun bedrijfsactiviteiten zijn dus strafbaar
gesteld.
In de Apv van Nieuwkoop is in artikel 2:34b een vergunningplicht voor growshops
neergelegd. Op grond van hetzelfde artikel geldt ook voor smartshops en headshops
een vergunningplicht. Voor zover de bepaling op growshops ziet is deze na 1 maart
onverbindend geworden. Met het oog hierop wordt geadviseerd de vergunningplicht
in de Apv voor growshops te schrappen.
Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat de wijziging van de Opiumwet géén
gevolgen heeft voor de in het bovengenoemde artikel neergelegde vergunningplicht
voor smartshops en headshops. Voor zover de bepaling betrekking heeft op de
vergunningplicht voor smartshops en headshops kan zij gewoon van kracht blijven.
Voorgesteld wordt de tekst en de bepalingen van afdeling 8a Woon- en leefklimaat,
paragraaf Toezicht op smart-, head- en growshops aan te passen op het vervallen
van de vergunningplicht voor growshops.
D. Wijziging artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten.
Het tweede lid van dit artikel bevat een verwijzing naar verouderde wetgeving en met
dit voorstel wordt dit gebrek hersteld.
E. Wijziging artikel 2:34n Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen.
Bij besluit van uw raad op 31 januari 2013 heeft u het aantal bijeenkomsten van
persoonlijke aard en niet verenigingsgebonden activiteiten, waarbij alcoholhoudende
drank mag worden verstrekt, vastgesteld op respectievelijk 12 en 4. Op 28 maart
2013 is een motie aangenomen om beide aantallen te verdubbelen tot respectievelijk
24 en 8. De Apv is hierop in september aangepast.
Naar aanleiding van de bespreking van de nota Evaluatie Drank- en Horecawet in
januari van dit jaar hebben een aantal fracties (CDA, SBN, D'66) te kennen gegeven
de bepaling opnieuw te willen bezien. Het onderscheid tussen bijeenkomsten van
persoonlijke aard en bijeenkomsten met een niet verenigingsgebonden karakter is in
de praktijk voor betrokken partijen niet helder.
Reden van de wijziging:
In de Meningsvormende Raad van 5 februari 2015 is het raadsvoorstel "Evaluatie
Drank- en Horecawet" (agendapunt 3) besproken. Daarbij heeft de raad geen
overeenstemming kunnen vinden omtrent de bijeenkomsten bij paracommerciële
rechtspersonen. De burgemeester heeft toen aangegeven later nog met een voorstel
te zullen komen om de bijeenkomstenregeling voor paracommerciële
drankverstrekkers in de APV aan te zullen passen. Dat voorstel ligt nu voor, als
onderdeel van het verzamelvoorstel tot vaststelling van de 6e wijziging van de APV.
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