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Bloemendaal
Amendement inzake Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Bloemendaal 2021
Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp.

CDA
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Raadsvoorstel 2021000936 (vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Bloemendaal 2021).

De raad, in openbare vergadering bijeen op 3 juni 2021,

Constaterende
1.

dat de voorgestelde APV-tekst art. 2:3 luidt:
Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden,
waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet
openbare manifestaties, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 72
uren voordat de betoging wordt gehouden, schríftelijk kennis aan de burgemeester.
2. De kennisgeving bevat:
a. naam en adres van degene die de betoging houdt;
b. het doel van de betoging;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van
beëindiging;
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
f maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te
bevorderen.
3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de
kennisgeving is vermeld
4. Als het tijdstip van de schríftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een
zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan
uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.
5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een kennisgeving in
behandeling nemen buiten deze termijn.

Overwegende
1
2.

dat het recht tot betoging een grondrecht is;
dat artikel 2:3, vierde lid, APV het recht tot betoging onnodig beperkt en in deze digitale tijd
de toevoeging van dit artikellid overbodig is geworden
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Besluit in afwijking en ter aanvulling van het raadsvoorstel
1.

dat artikel 2:3 lid 4 van het tekstvoorstel komt te vervallen en artikellid 5 vernummerd wordt
naar artikellid 4. Hiermee komt het gehele artikel 2:3 van de nieuwe APV als volgt te luiden:
Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
1. Degene die het voornemen heeñ op een openbare plaats een betoging te houden,
waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet
openbare manifestaties, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 72
uren voordat de betoging wordt gehouden, schríftelijk kennis aan de burgemeester.
2. De kennisgeving bevat:
a. naam en adres van degene die de betoging houdt;
b. het doel van de betoging;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aan vang en van
beëindiging;
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te
bevorderen.
3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de
kennisgeving is vermeld.
4. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een kennisgeving in
behandeling nemen buiten deze termijn.

Ingediend door CDA,
Stemmen voor:
Stemmen tegen:

