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t.a.v. het concept- raadsbesluit:
in te stemmen met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen die volgen
uit de evaluatie van de Algemene Plaatselijke Verordening van Haarlem, te
weten:
- Pas de APV aan waar duidelijk is dat sprake is van overbodige regels
en knelpunten die hun oorsprong vinden in onderliggend beleid of de
vormgeving van de regels.
- Wacht de nieuwe model-regels op het gebied van prostitutie af, alsmede
het beleid dat nu in de maak is op het gebied van evenementen,
terrassen en standplaatsen, teneinde te beoordelen tot welke
aanpassingen dit leidt in de bepalingen van de APV.
- Zet de voor- en nadelen van het huidige systeem van regulering van de
horeca op een rijtje en zet dit af tegen de voors en tegens van regulering
door middel van een exploitatievergunningstelsel. Maak op basis
hiervan een bestuurlijke keuze over de meest adequate wijze van
regulering van de horeca in Haarlem.

Email:
ekingma@haarlem.nl

Bestuurlijke context

Portefeuillehouder:
Schneiders, B.B.

De raad is bevoegd te besluiten over de Algemene Plaatselijke Verordening
op grond van artikel 147 jo. artikel 108 van de Gemeentewet

Collegebesluit

Telefoonnr:
0235113042

Vergadering:

Vergadering BenW d.d.
1. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de bevindingen,
17-5-2016
conclusies en aanbevelingen die volgen uit de evaluatie van de
Algemene Plaatselijke Verordening van Haarlem, te weten:
- Pas de APV aan waar duidelijk is dat sprake is van overbodige regels
en knelpunten die hun oorsprong vinden in onderliggend beleid of de
vormgeving van de regels.
- Wacht de nieuwe model-regels op het gebied van prostitutie af, alsmede
het beleid dat nu in de maak is op het gebied van evenementen,
terrassen en standplaatsen, teneinde te beoordelen tot welke
aanpassingen dit leidt in de bepalingen van de APV.
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- Zet de voor- en nadelen van het huidige systeem van regulering van de
horeca op een rijtje en zet dit af tegen de voors en tegens van regulering
door middel van een exploitatievergunningstelsel. Maak op basis
hiervan een bestuurlijke keuze over de meest adequate wijze van
regulering van de horeca in Haarlem.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit
besluit;
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de
commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.

