Voorstraat 31, Wissenkerke 4491 EV
Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke
Tel 14 0113 • Fax 0113 377 300

Raadsvergadering
d.d. 28-11-2019

Aan de Raad

No. 10.

Wissenkerke, 29-10-2019

Onderwerp:
1e wijziging APV 2018

Voorstel/alternatieven
De verordening tot 1e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Noord-Beveland
2018 conform aangehecht ontwerp vaststellen

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
Op 20 september 2018 is de APV 2018 vastgesteld. De gemeenteraad heeft toen geen
gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om bij verordening het aanwijzen van vuurwerkvrije
zones door het college van B&W mogelijk te maken. Nieuwe inzichten leiden ertoe dat het
wenselijk is om deze bevoegdheid alsnog bij verordening toe te kennen. Een gevolg hiervan
is bijgevoegde wijziging van de APV 2018.

Wettelijke grondslag
Gemeentewet, artikel 149
Algemene wet bestuursrecht

Inhoud extern advies
nvt

Resultaat horen
nvt

Belangenafweging
nvt

Motivering
Op grond van het Vuurwerkbesluit is het afsteken van vuurwerk toegestaan tussen 31
december, 18.00 uur en 1 januari, 02.00 uur van het daarop volgende jaar. Het kan echter
wenselijk zijn om tijdens voornoemde periode het afsteken van vuurwerk op nader te
bepalen locaties te beperken, gelet op de overlast voor mens en dier. Te denken valt aan
specifieke (kwetsbare) locaties, bijvoorbeeld rond verzorgingshuizen of (kinder-)boerderijen.
Met gebruikmaking van de bevoegdheid om in de APV 2018 het aanwijzen van vuurwerkvrije
zones door het college van B&W mogelijk te maken, wordt bereikt dat er een juridische basis
wordt gelegd voor het gebruikmaken van de mogelijkheid om het afsteken van vuurwerk in
bepaalde zones en/of tijden binnen de gemeente te beperken. Of de bevoegdheid
daadwerkelijk wordt ingezet hangt af van nadere overwegingen door het college van B&W.
Hiermee wordt ingespeeld op de (kantelende) maatschappelijke discussie over het afsteken
van consumentenvuurwerk.

Financiële gevolgen
n.v.t.

Mogelijke risico’s
n.v.t.

Behandeld in informatieve raadsvergadering
d.d. 14 november 2019.

Bijlage
1. ontwerp raadsbesluit

