
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 8

Onderwerp: 1e wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen 2020

Datum: 16 november 2021

Portefeuillehouder: drs. E. van Lente

Decosnummer: 1362

Informant: A. Pasma
a.pasma@dalfsen.nl
(0529) 488254

Voorstel:
De eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen 2020 vast te stellen.



                                                                       

Inleiding: 
Op 1 juli is de Alcoholwet in werking getreden. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet. 
Aangezien in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen 2020 op verschillende plekken 
naar deze wet wordt verwezen is het noodzakelijk de APV te wijzigen.

Argumenten:
1.1 Bevoegdheid gemeenteraad vaststelling wijziging APV
Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen. 

1.2 Wijziging van de APV is noodzakelijk 
Op 1 juli is de Alcoholwet in werking getreden. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet (Dhw). 
Aangezien in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen 2020 op verschillende plekken 
naar deze wet wordt verwezen is het noodzakelijk de APV te wijzigen. De Drank -en Horecawet wordt 
voortaan aangeduid als Alcoholwet door wijziging van de citeertitel in artikel 49 van de wet. Om 
toepassing te kunnen blijven geven aan deze artikelen is een aanpassing aan de APV noodzakelijk.

1.3 VNG modelverordening volgen 
Op 4 mei 2021 heeft de VNG een brief 'Alcoholwet en aanpassing Model-APV' gestuurd. In de brief is 
aangegeven dat gemeenten in ieder geval in hun verordeningen de verwijzing naar de Drank-en 
Horecawet moeten aanpassen. De Model-APV van de VNG is in die zin gewijzigd. Om te voorkomen 
dat gemeentelijke regelingen onnodig uiteenlopen is het advies, zoveel mogelijk uit te gaan van 
bestaande VNG-modellen. Door deze wijzigingen voldoen we daaraan.

Kanttekeningen en risico’s
Het niet wijzigen van de APV betekent dat er wordt verwijzen naar de oude citeertitel ‘Drank- en 
Horecawet’ welke is vervangen door de Alcoholwet. 

Alternatieven:
De gehele APV tegen het licht houden en een algehele wijziging vaststellen. Echter is dit nu niet 
relevant. 

Duurzaamheid:
N.v.t.

Financiële consequenties:
Het voorstel heeft geen financiële consequenties.

Communicatie:
Bekendmaking en publicatie van de geactualiseerde APV, www.overheid.nl.
Aangezien het enkel technische wijzigingen betreffen geen artikel in de Kernpunten.

Vervolg:
Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt de APV officieel bekendgemaakt. De APV treedt met
terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2021

Bijlagen:
1. Verordening tot eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dalfsen 2020.
2. Was-wordt tabel eerste wijziging APV gemeente Dalfsen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021, nummer 1362;

overwegende dat;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
gelet op de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met
het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26);

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
gelet op de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met
het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26);

b e s l u i t :

1. De eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen 2020 vast te
    stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 december  
2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             J. Leegwater MSc


