
     
 

 

Amendement – We kunnen goed zonder….. 

De gemeenteraad van Haarlem  in vergadering bijeen op 15 februari 2018,  

 

Constaterende dat: 

 Het Model APV van de VNG onlangs ingrijpend is gewijzigd; 

 Dit gewijzigd model maar ook deregulering, lastenverlichting en 

handhaafbaarheid de uitgangspunten vormen van het voorliggend voorstel; 

 Desondanks een aantal artikelen niet aan deze criteria voldoen, zoals:  

o Art 2:14. Een winkelier moet zijn winkelwagens voorzien van een kenmerk 

en deze verwijderen uit de omgeving van zijn bedrijf;  

o Art 2:25b. Een evenementenvergunning kan worden geweigerd als de 

organisator/aanvrager getuigt van slecht levensgedrag; 

o Art 2:42. Behelst onder meer een verbod op het gebruik van stoepkrijt;  

o Art 2:34b. Behelst een prijsregulering voor consumpties in de horeca 

tijdens ‘happy hours” tot 60% van de gebruikelijke prijs:   

o Art 2:64. Behelst een verbod op het houden van bijen; 

 

 

Overwegende dat: 

 Gebleken nut en noodzaak in het verleden ook voor de toekomst een goede 

indicatie vormt; 

 Er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat in Haarlem aan de 

hierboven vermelde regelgeving behoefte bestaat; 

 De bestrijding van overbodige regelgeving begint bij het niet-creeren ervan; 

 Ook overigens andere steden zeer goed functioneren zonder de hiervoor 

aangehaalde regelgeving; 

 Bij gebleken behoefte in Haarlem de APV alsnog kan worden aangevuld; 

 
 

 

Besluit raadsbesluit 2017/478071 als volgt te wijzigen: 



 De tekst  van de artt  2:14, 2:25b, 2:34b en 2:64 van de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening zoals opgenomen in bijlage B te schrappen. 

 Bij de toelichting op art. 2:42 Plakken en kladden de zin “Op het aanbrengen van 
krijt(teksten, tekeningen e.d.) door kinderen wordt gewoonlijk niet 
gehandhaafd” vervangen door de tekst: “Op het aanbrengen van krijt(teksten, 
tekeningen e.d.) wordt alleen bij hoge uitzondering gehandhaafd”. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 

Hendrikje van der Smagt  Frits Garretsen Maarten Rijssenbeek 

VVD     SP   D66     


