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Voorstel:
1. De Algemene plaatselijke verordening 2015 vast te stellen.
2. In te trekken de Algemene plaatselijke verordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 

mei 2011.



Inleiding: 
De huidige Algemene plaatselijke verordening dateert van 15 juni 2011. Diverse wijzigingen in de 
landelijke wetgeving werken door in deze Apv. Een aantal van deze wijzigingen, zoals het toevoegen 
van afdeling 8A bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet, 
zijn tussendoor vastgesteld en verwerkt. Nadien heeft er geen algehele wijziging meer 
plaatsgevonden.

Argumenten:
Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om nieuwe verordeningen vast te stellen. Het is van 
belang dat regels actueel worden gehouden en voldoen aan de wensen en eisen die de samenleving 
hieraan stelt. Veranderende wetgeving en ontwikkelingen zorgen voor de noodzaak van deze algehele 
wijziging.

Hoofstuk 3 Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen
Door de VNG is een volledig nieuw hoofdstuk 3 Regeling prostitutie, seksbranche en aanverwante 
onderwerpen geïntroduceerd. De gewijzigde prostitutiewet is echter nog niet vastgesteld en in werking 
getreden. Om die reden is er voor gekozen om het door de VNG aangeboden hoofdstuk nog niet op te 
nemen in de Algemene plaatselijke verordening, maar de wetswijziging af te wachten.

Afdeling 11 Markten
In 2013 is er een aangepaste model Marktverordening uitgebracht. Echter, vanwege de werkbaarheid 
en de leesbaarheid van de artikelen zoals deze staan in de Apv van 15 juni 2011 is gekozen om hier 
aan vast te houden en niet de artikelen zoals beschreven in de model Marktverordening 2013 te 
volgen. Inhoudelijk zijn er wel enkele wijzigingen toegepast conform de model Marktverordening 2013 
ten opzichte van de Apv van 15 juni 2011. Het gaat om de volgende wijzigingen:
 Artikel 5:47 Inrichting van de markt; branche-indeling: toevoegen sub a onder lid 1 aanduiding van 

de dagen en de uren waarop de markt wordt gehouden.
 Artikel 5:52 Intrekking vaste standplaatsvergunning: onder lid 1 sub b is toegevoegd 

ondercuratelestelling.
 Artikel 5:60 Overschrijving vaste standplaatsvergunning: aan lid 1 toegevoegd ‘of 

ondercuratelestelling’, ‘op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of curator’ en ‘of zijn 
kind’.

 Artikel 5:60 Overschrijving vaste standplaatsvergunning: aan lid 2 toegevoegd ‘of de mede-
eigenaar van diens bedrijf’.

 Artikel 5:60 Overschrijving vaste standplaatsvergunning: aan lid 3 toegevoegd ‘of 
ondercuratelestelling’.

Afdeling 12 Winkelsluiting
Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. Deze wijziging heeft het mogelijk gemaakt om zelf te 
bepalen of – en in hoeverre – vrijstelling of ontheffing verleend wordt van de verboden (verbod 
openstelling op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur). Nog steeds is het 
alleen mogelijk om in de woonkern Lemelerveld de winkel op zondag geopend te hebben. De 
Ondernemersvereniging Lemelerveld heeft een verzoek ingediend tot een uitbreiding van 12 
zondagen per jaar. Echter, in het coalitieakkoord 2014 – 2018 is beschreven dat het college tegen 
verdere invoering van koopzondagen is en dat ze de huidige situatie van de afgelopen periode willen 
voortzetten. Met dit standpunt is rekening gehouden in de gewijzigde Apv. Daarnaast is het mogelijk 
om individuele ontheffing te verlenen voor feestdagen als genoemd in de Winkeltijdenwet zodat ook 
winkels gelegen buiten de woonkern Lemelerveld op deze dagen geopend kunnen zijn. Deze keuzes 
sluiten aan bij de mogelijkheden die de Apv van 15 juni 2011 bood.

Inwerkingtreding
Tenzij anders bepaald treedt een verordening in werking op de achtste dag na publicatie. Er is geen 
aanleiding om de Algemene plaatselijke verordening op een ander tijdstip dan op de achtste dag na 
publicatie in werking te laten treden, daarom is gekozen om de Algemene plaatselijke verordening in 
werking te laten treden op de achtste dag na publicatie. Tegelijkertijd wordt de Algemene plaatselijke 
verordening van 2011 ingetrokken.



Kanttekeningen
Het hele jaar door worden de wijzigingen die door de VNG worden aangeboden zoveel als mogelijk 
verwerkt. Daardoor zou een algehele wijziging als overbodig gezien kunnen worden.

Alternatieven:
Voor de doorgevoerde technische aanpassingen kan geen alternatief worden gegeven omdat deze 
het gevolg zijn van gewijzigde wetgeving. De (technische) wijzigingen artikelsgewijs kunt u lezen in de 
bijlage.

Gereserveerde artikelen
Een aantal artikelen in de Algemene plaatselijke verordening zijn gereserveerd. Dit kan verschillende 
redenen hebben; vanwege deregulering zijn artikelen in een eerder stadium geschrapt, het artikel kan 
in strijd zijn met hogere regelgeving en daarom zijn geschrapt, de noodzaak van het artikel kan zijn 
verdwenen en daarom zijn geschrapt etc.. In de toelichting van de Algemene plaatselijke verordening 
wordt dit per gereserveerd artikel uitgelegd. Door de artikelen gereserveerd te laten, blijft de 
mogelijkheid bestaan om ze in een later stadium in te vullen mocht dit noodzakelijk zijn.

Duurzaamheid:
Niet van toepassing.

Financiële dekking:
Niet van toepassing.

Communicatie:
Na vaststelling wordt de Apv bekend gemaakt in het elektronische Gemeenteblad en opgenomen in 
de regelingenbank. Een aantal externe partners krijgen een geprint exemplaar toegestuurd (politie 
team Vechtdal, justitie).

Vervolg:
Niet van toepassing.

Bijlagen:
Wijzigingen artikelsgewijs
Algemene plaatselijke verordening (oud en nieuw)
Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening (nieuw)

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2015, nummer 399;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. vast te stellen de ‘Algemene plaatselijke verordening’
2. in te trekken de Algemene plaatselijke verordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 mei 

2011.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 november 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


