
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Raadsvoorstel wijziging APV diverse onderdelen hoofdstuk 2 

Datum 16 maart 2021 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 1 Veiligheid 

Behandelend ambtenaar JAA deJonge 
Telefoonnummer: 043-350 4358 
Jasperina.de.jonge@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de portefeuillehouder in debat ten behoeve van 
het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Inventarisatie van noodzakelijke aanpassingen in hoofdstuk 2 van de APV.  

Inhoud  Het aanpassen van een aantal onderdelen in hoofdstuk 2 van de APV is nodig 
om enerzijds bepalingen te corrigeren of te verwijderen en anderzijds de 
terminologie meer te laten aansluiten op het model van de VNG en bepaalde 
wetten zoals de Wet openbare manifestaties en de Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19. Daarnaast is een technische wijziging nodig voorafgaand aan het 
Experiment gesloten coffeeshopketen. Hoewel een aantal aanpassingen 
voorzien is in het kader van de splitsing van de APV ten behoeve van de 
Omgevingswet, wordt voorgesteld om bepaalde onderdelen daar niet op te 
laten wachten en nu te wijzigen. De besluitvorming omtrent deze splitsing is 
pas voorzien in het vierde kwartaal. De onderdelen in dit raadsvoorstel vragen 
echter – teneinde de juridische houdbaarheid/compleetheid van de betreffende 
bepalingen goed te kunnen waarborgen – om eerdere besluitvorming. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
portefeuillehouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de portefeuillehouder 
wordt gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder via de live-stream kennis te nemen van de bijdragen. 

Vervolgtraject Op 30 maart 2021 volgt de raadsvergadering ten aanzien van onderhavig 
besluit. 

 


