
Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser

De raad van de gemeente Losser;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Bestuur en Samenleving;

 

 

BESLUIT:

Vast te stellen de tweede wijzing van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Losser

Artikel I
De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Losser wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In artikel 1:2, derde lid, wordt na ‘als bedoeld in artikel 2:11’ ingevoegd:, tweede lid, aanhef en onder

a,.

 

B

Aan artikel 1:9 wordt als vierde punt toegevoegd:

• Artikel 5:2, derde lid: Parkeren voertuigen autobedrijf.

• Artikel 5.34, derde lid: Verbod afvalstoffen te verbranden.

 

C

In artikel 2.9 wordt “straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids” weggehaald.

 

D

Artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd:

In het derde lid, onder c, wordt “artikel 5:19” vervangen door artikel 5.17.

 

E.

1. Artikel 2:11, lid 2 onder b komt te vervallen.

2. In artikel 2.11, lid 3 wordt “vebod” vervangen door verbod.

 

F.

Artikel 2.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In lid 2, onder b wordt “als bedoeld in artikel 151 van de Gemeentewet” vervangen door als

bedoeld in artikel 160, lid 1 onder h van de Gemeentewet.

2. In lid 6 wordt “vierde” vervangen door vijfde.

 

G

In artikel 2:39, tweede lid, onder b, wordt ‘de minister van Justitie’ vervangen door:

de minister van Veiligheid en Justitie.

 

H

In artikel 2:40, worden het tweede en derde lid als volgt gewijzigd:

 

2. In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee kansspelautomaten toegestaan.

3. In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

 

I

In artikel 2:48, eerste lid, wordt na ‘Het is’ ingevoegd: voor personen die de leeftijd van achttien jaar

hebben bereikt.

 

J

Artikel 2:58, vierde lid, komt te luiden:
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4. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn

handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.

 

K.

Als artikel 2.66 tot en met artikel 2.68 worden ingevoegd:

 

Artikel 2:66 Begripsbepaling

 

In deze afdeling wordt verstaan onder handelaar: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene

maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 

1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die

hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de

burgemeester gewaarmerkt register en daarin vermeldt hij onverwijld:

a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;

c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover dat mogelijk is - soort,

merk en nummer van het goed;

d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;

e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

2. De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen.

 

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht

 

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht::

a. De burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres

van de bij zijn onderneming behorende vestiging;
1.

2. van een verandering van de onder a, sub 1º, bedoelde adressen;

3. als hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

4. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de

rechthebbende verloren is gegaan.

b. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

c. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van

de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

d. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste vijf dagen in bewaring te houden in de

staat waarin het goed verkregen is.

 

L

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 15, komt als volgt te luiden:

 

Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht op openbare plaatsen

en gebiedsontzegging

 

M

 

Na artikel 2:77 wordt een artikel ingevoegd luidende:

 

Artikel 2:77a Gebiedsontzeggingen

 

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast,

het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid van

personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of

openbare orde verstorende handelingen verrichten een bevel geven zich gedurende ten hoogste

24  uur niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

2. In het geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid kan de burgemeester aan een persoon

aan wie tenminste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw één of

meer strafbare feiten of de openbare orde verstorende handelingen begaat, een bevel geven zich
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gedurende ten hoogste acht weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een

openbare plaats op te houden.

3. Een bevel krachtens het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit of de openbare

orde verstorende handeling binnen zes maanden na het geven van een eerder bevel, gegeven

op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt.

4. De burgemeester beperkt de in het eerste of tweede lid gestelde bevelen, als hij dat in verband

met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De burgemeester

kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.

 

N

In artikel 4:2, tweede lid, wordt ‘artikel 4:113, eerste lid’ vervangen door: artikel 3.148, eerste lid.

 

O

Artikel 4:11 wordt als volgt gewijzigd:

 

1. In lid g wordt “4.5.6” vervangen door 4.12d;

2. Lid h komt als volgt te luiden:

houtopstand met een doorsnede van ten hoogste 40 cm, gemeten met schors op 1.30 meter

hoogte boven de grond;

3. De leden i en j komen te vervallen.

 

P

In artikel 4:12 wordt “bureau Laser” vervangen door de bevoegde instantie in het kader van de Boswet.

 

Q

Artikel 4:12 e komt te vervallen.

 

R.

 

De artikelen 4.17 en 4.18 worden ingevoegd:

 

Artikel 4:17 Begripsbepaling

 

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: een onderkomen of voertuig waarvoor geen

omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden

gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 

1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst

te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de

beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd.

2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de

rechthebbende op een terrein.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:

a. de bescherming van natuur en landschap; of

b. de bescherming van een stadsgezicht.

 

S

In artikel 5:9, eerste lid, wordt ‘hun’ vervangen door: hen.

 

T

Aan artikel 5.15 wordt een lid toegevoegd:

4. Het verbod bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, is niet van toepassing op het venten met gedrukte

of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard.

 

U

Artikel 5:16 vervalt.

 

V.
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In artikel 5:24 wordt in het tweede lid ingevoegd “uiterlijk twee weken tevoren een” het woord melding.

 

W

Artikel 5:26, derde lid, komt te luiden:

 

Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht,

de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Provinciale

vaarwegenverordening of de keur van het waterschap Vechtstromen.

Artikel  II
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 16 december 2014;

griffier,

voorzitter,
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