
Punt 4. : Zevende wijziging van de 
Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente 
Hellendoorn 2009. 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
We stellen uw raad een wijziging voor op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Hellendoorn 2009 (APV). Die wijziging is nodig door een aantal bes/uiten, ontwikkelingen en 
inzichten: raadsbesluiten over speelautomatenhallen en terrassen; het verzoek om op te treden 
tegen het gebruik van glaswerk bij activiteiten; betere mogelijkheden voor de politie om op te 
treden tegen heling en de wenselijkheid dat de burgemeester een gedragsaanwijzing kan geven in 
geval van woningoverlast. 

Opdracht/Aanleiding: 
Sinds de laatste herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 
2009 (APV) hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die consequenties hebben voor deze 
verordening. Het gaat om aanpassingen als gevolg van genomen besluiten, gewijzigde inzichten 
en wensen van belanghebbenden. 

Doelstelling: 
De APV, als wetteli jk instrumentarium om de openbare orde en veiligheid te kunnen reguleren en 
handhaven, laten voldoen aan de wet- en regelgeving, de feitelijke situatie, wensen en al 
genomen raadsbesluiten. 

Voorgestelde oplossingen: 
Hieronder worden de voorstellen per onderwerp kort toegelicht. Ook is aangegeven op welk 
artikel in het concept raadsbesluit het onderwerp van toepassing is. De tekst van de huidige APV 
is te vinden op www.overheid.nl (lokale wet- en regelgeving) of via de onderstaande link: 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hellendoorn/CVDR18536/CVD 
R18536 7.html 

Speelautoma ten (hal) 
Op 1 november 2016 hebt u besloten geen speelautomatenhallen meer toe te staan in de 
gemeente Hellendoorn. Hiertoe zijn een tweetal verzoeken om vestiging van een 
speelautomatenhal afgewezen, hebt u besloten nul-beleid te willen invoeren en hebt u 
aangegeven de procedure tot intrekking van de Verordening speelautomaten(hal) 2008 op te 
starten. 
Met bijgevoegd concept raadsbesluit stellen we uw raad dan ook voor de artikelen die de 
aanwezigheid van kansspelautomaten in reguliere cafés en restaurants regelen, op te nemen in de 
APV en de Verordening speelautomaten(hal) 2008 in te trekken (artikelen 5 en 6 in het concept 
raadsbesluit). 

Terrassen 
Op 14 juni 2016 hebt u, op advies van de commissie ABZM, besloten om een voorgestelde 
wijziging af te keuren van het artikel dat de sluitingstijd van terrassen in de APV regelt. U hebt 
aangegeven eerst graag te willen weten hoe omwonenden en de horecabedrijven over de 
voorgestelde sluitingstijden denken. 
Daarom zijn een tweetal gespreksavonden georganiseerd. De eerste (besloten) avond is 
gesproken met een aantal direct omwonenden van horecabedrijven met een terras die hierover 
klachten hadden. Hiertoe zijn buren van wie bekend is dat zij klachten hebben, persoonlijk 
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uitgenodigd en is een openbare uitnodiging via verschiiiende media uitgegaan. Conciusie van deze 
avond is dat de klachten vooral betrekking hebben op komende en gaande bezoekers, het niet 
naleven van de wet- en regelgeving, en een gebrekkige communicatie door de desbetreffende 
horecaondernemers. Het aantal horecabedrijven met een terras dat structureel overlast 
veroorzaakt is klein. 
De tweede avond is gesproken met horecaondernemers met een terras. Conclusie van deze 
avond is dat de horeca in het weekend (vrijdag- en zaterdagavond) graag het terras een uur 
langer open wil houden. Aangezien het aantal bedrijven dat klachten veroorzaakt klein is, wordt 
voorgesteld aan het verzoek van de horeca mee te werken en de mogelijkheid te bieden het 
terras op vrijdag- en zaterdagavond een uur langer open te houden (artikelen 2 en 3 in het 
concept raadsbesluit). 

Glaswerk tijdens evenementen en activiteiten in de openbare ruimte 
Vanuit veiligheidsoogpunt wordt bij veel evenementen in de evenementenvergunning een verbod 
op het gebruik van glaswerk opgenomen. Een dergelijk verbod kan alleen niet altijd worden 
opgelegd, terwij l dit soms wel wenselijk is. Zo is voor sommige evenementen geen 
evenementenvergunning meer nodig of omvat de evenementenvergunning niet alle gehouden 
activiteiten omdat deze onder de reguliere activiteiten van de organisator of het bedrijf vallen. 
Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Nachtmarkt. Een groot aantal (horeca)ondernemers 
organiseert die dag extra activiteiten waarvoor gezamenlijk een vergunning wordt aangevraagd. 
Een deel van de horeca organiseert niets extra's en hoeft dus ook geen vergunning aan te 
vragen. In de verleende vergunning wordt opgenomen dat dranken niet in glas mogen worden 
verstrekt. Horeca die geen evenementenvergunning nodig heeft kan bijvoorbeeld op het reguliere 
terras wél de dranken in glaswerk schenken. Hierdoor ontstaat in hetzelfde (evenementen)gebied 
een verschil in regelgeving. Dat is een onwenselijke situatie voor de bezoekers, de ondernemers 
maar ook voor handhavers en politie. 
Om deze situatie op te kunnen lossen als deze zich voordoet, wordt voorgesteld een wijziging in 
artikel 2:24 van de APV door te voeren en een extra artikel in de APV op te nemen, naar 
voorbeeld van de gemeenten Den Haag en Leiden. Door wijziging van artikel 2:24 en de opname 
van het nieuwe artikel in de APV kan het artikel alleen worden ingezet als dit ook daadwerkelijk 
noodzakelijk is. Er moet namelijk per geval door de burgemeester een afweging worden gemaakt 
(artikelen 1 en 7 in het concept raadsbesluit). 

Heling 
De bestrijding van heling is een gemeenschappelijk doel van de politie, het OM en de Twentse 
gemeenten. Om hier aan bij te kunnen dragen wordt op verzoek van de politie voorgesteld een 
aantal artikelen in de APV aan te passen. Bovendien wordt voorgesteld om de resterende 
artikelen uit de helingverordening, conform de model APV, weer op te nemen in de APV 
(artikelen 4 , 9, 10 en 11 in het concept raadsbesluit). 

Gedragsaan wijzing 
De problematiek rondom kwetsbare personen speelt in veel gemeenten. Op dit moment kan tegen 
een bewoner die door zijn of haar gedrag zoveel overlast veroorzaakt dat de openbare orde wordt 
verstoord of dreigt te worden verstoord, alleen worden opgetreden door de woning te sluiten. Dit 
wordt meestal als een (te) zware maatregel gezien. Om wel adequaat te kunnen optreden stellen 
we uw raad voor, naar voorbeeld van de gemeenten Leiden en Hof van Twente, een nieuw artikel 
in de APV op te nemen. Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om een bewoner van 
een woning of gebouw een gedragsaanwijzing op te leggen als deze door zijn of haar gedrag 
zoveel overlast veroorzaakt dat de openbare orde daardoor wordt verstoord of dreigt te worden 
verstoord. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Het voorstel tot wijziging van de sluitingstijd van de terrassen vindt haar oorsprong in een 
verzoek van de commissie ABZM. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met horecaondernemers met 
een terras, maar ook met de direct omwonenden van de diverse horecabedrijven. Ondernemers 
maar ook de omwonenden van de horecabedrijven met een terras zijn benaderd en gevraagd om 
mee te denken over het al dan niet verruimen van de sluitingstijden van het terras. Op grond van 



alle ingebrachte argumenten en overwegingen is het voorstel met betrekking tot verruiming van 
de sluitingstijden voor terrassen tot stand gekomen. 

Communicatie: 
De wijzigingen zullen, na vaststelling, bekend worden gemaakt in het Hellendoorn Journaal en 
digitaal via de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) en op de 
gemeentelijke website. Tevens worden alle (horeca)ondernemers met een terras schriftelijk 
geïnformeerd over de wijzing van de sluitingstijd van de terrassen. 

Effecten meten: 
Als gevolg van de wijzigingen zal de APV weer voldoen aan de wensen van de diverse gebruikers 
en belanghebbenden. Wel zal voor wat betreft de terrassen bekeken worden of het aantal 
overlastklachten niet toe neemt door de wijziging van de sluitingstijd van de terrassen. 

Concept Besluit: 
Voorstel is: 

» om de wijzigingsverordening voor de APV vast te stellen conform bijgevoegd concept 
raadsbesluit en de bijbehorende inhoudsopgave conform het voorstel te wijzigen; 

« de Verordening speelautomaten(hal) 2008 gemeente Hellendoorn in te trekken; 
« de Helingverordening gemeente Hellendoorn in te trekken. 

Advies commissie(s): 
De commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen stemt ermee in dat het voorstel wordt 
voorgelegd aan de raad van 18 april 2017. 

Planning: 
Publicatie: 
Inwerkingtreding 

28 april 2017 
29 april 2017 

Nijverdal, 14 maart 2017 

De sec retaris, de burgemeester, 

\ 
F. Dijkstr 

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn, 

De sé :retaris, de-üuige 

Nr. 17INT00728 Nijverdal, 18 april 2017 
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