PRE ADVIES COLLEGE op de amendementen geharmoniseerde Algemene plaatselijke
verordening Purmerend/Beemster 2021

ONDERWERP

FRACTIE

PRE-ADVIES

BPP

Om te voorkomen dat de systematiek van de nieuwe Apv
(bijvoorbeeld de hoofdstukindeling en het volgen van de nummering
van de model-Apv van de VNG) wordt doorbroken, wordt
geadviseerd niet te spreken van het schrappen van een voorgesteld
artikel of het niet opnemen daarvan maar het artikel te reserveren.
Schrappen of niet opnemen betekent namelijk dat het hele hoofdstuk
en/of de hele afdeling waar het artikel deel van uitmaakt moet
worden hernummerd. Besluitvorming over die hernummering zou
dan deel moeten uitmaken van het amendement.

AMENDEMENT

Parkeren of
laten
stilstaan van
voertuigen
anders dan
op de
rijbaan.

In plaats van de tekst
“Stellen wij de raad van Beemster voor om het, voor Beemster
nieuwe, artikel 5.10, “parkeren of laten stilstaan van voertuigen
anders dan op de rijbaan” niet op te nemen in de vast te stellen
Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2021”
adviseren wij de volgende tekst:
“Stellen wij de raad van Beemster voor om het voor Beemster
nieuwe artikel 5.10 “parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders
dan op de rijbaan” niet op te nemen en te wijzigen als volgt:
Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op
de rijbaan
(Gereserveerd)
Duiven

VVD

Om te voorkomen dat de systematiek van de nieuwe Apv
(bijvoorbeeld de hoofdstukindeling en het volgen van de nummering
van de model Apv van de VNG) wordt doorbroken, wordt
geadviseerd niet te spreken van het schrappen van het voorgestelde
artikel maar van het reserveren van het artikel. Schrappen of niet
opnemen betekent namelijk dat het hele hoofdstuk en/of de hele
afdeling waar het artikel deel van uitmaakt moet worden
hernummerd. Besluitvorming over die hernummering zou dan deel
moeten uitmaken van het amendement.
In plaats van de tekst
Artikel 2:63 (Duiven) van het door het college van burgemeester en
wethouders voorgestelde besluit te schrappen
adviseren wij de volgende tekst:

blz. 1 van 3
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Artikel 2:63 (Duiven) van het door het college van burgemeester en
wethouders voorgestelde besluit te wijzigen als volgt:
Artikel 2:63 Duiven
(Gereserveerd)
Happy hours

VVD

Om te voorkomen dat de systematiek van de nieuwe Apv
(bijvoorbeeld de hoofdstukindeling en het volgen van de nummering
van de model Apv van de VNG) wordt doorbroken, wordt
geadviseerd niet te spreken van het schrappen van een voorgesteld
artikel of het niet opnemen daarvan maar van het reserveren van het
artikel. Schrappen of niet opnemen betekent namelijk dat het hele
hoofdstuk en/of de hele afdeling waar het artikel deel van uitmaakt
moet worden hernummerd. Besluitvorming over die hernummering
zou dan deel moeten uitmaken van het amendement.
In plaats van de tekst
Artikel 2:34f (Verbod ‘happy hours’) van het door het college
voorgestelde besluit te schrappen
adviseren wij de volgende tekst:
Artikel 2:34f (Verbod ‘happy hours’) van het door het college
voorgestelde besluit te wijzigen als volgt:
Artikel 2:34f Verbod ‘happy hours’
(Gereserveerd)

Reverse
graffiti

VVD

Om te voorkomen dat de systematiek van de nieuwe Apv
(bijvoorbeeld de hoofdstukindeling en het volgen van de nummering
van de model Apv van de VNG) wordt doorbroken, wordt
geadviseerd niet te spreken van het schrappen van het voorgestelde
artikel maar van het reserveren van het artikel. Schrappen of niet
opnemen betekent namelijk dat het hele hoofdstuk en/of de hele
afdeling waar het artikel deel van uitmaakt moet worden
hernummerd. Besluitvorming over die hernummering zou dan deel
moeten uitmaken van het amendement.
In plaats van de tekst
Artikel 2:42, lid 2b (Plakken en kladden/’reverse graffity’) van het
door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde
besluit te schrappen
adviseren wij de volgende tekst waarbij ‘’reverse graffiti’’ uit het
artikel is gehaald:
Artikel 2:42, lid 2 onder b van het door het college van burgemeester
en wethouders voorgestelde besluit te wijzigen als volgt:
b. met kalk, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer
of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.
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Houden van
bijen

Om te voorkomen dat de systematiek van de nieuwe Apv
(bijvoorbeeld de hoofdstukindeling en het volgen van de nummering
van de model-Apv van de VNG) wordt doorbroken, wordt
geadviseerd niet te spreken van het ‘’vervallen’’ van een voorgesteld
artikel maar het artikel te ‘’reserveren’’.
In plaats van de tekst
Artikel 2.64 (Bijen) van het college van Burgemeester en wethouders
te laten vervallen en de tekst te wijzigen in:
Artikel 2.64
(vervallen)
adviseren wij de volgende tekst:
‘’artikel 2:64 (bijen) van het college van Burgemeester en
wethouders niet op te nemen en te wijzigen als volgt:
Artikel 2:64 Bijen
(Gereserveerd)

