
Gemeente 
Albrandsuuaard 

RAADSBESLUIT 

Besluit nr.: 110290 
Onderwerp: Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gelet op het bepaalde in artikel 149 Gemeentewet; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard met kenmerk 
110333, 31 januari 2012; 

BESLUIT 

Akkoord gaan met de uitbreiding van de volgende APV wijzigingen: 

I. Artikel 2:78 in te voegen, luidende als volgt: 

Artikel 2:78 Verblijfsverbod 
1. De burgemeester kan gebieden, terreinen of (recreatie)parken aanwijzen waar personen zich niet mogen 

ophouden of verblijven op de door de burgemeester vastgestelde tijden. 
2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid genoemde verbod. 
3. De burgemeester gaat niet over tot het verblijfsverbod conform lid 1 en 2 van dit artikel dan na de raad te 

hebben ingelicht. 
4. Lid 3 van dit artikel is niet van toepassing indien sprake is van spoedeisend karakter in het kader van 

handhaving van de openbare orde en veiligheid. In dit geval wordt de raad achteraf zo spoedig mogelijk 
door de burgemeester ingelicht. 

II. Artikel 2:79 in te voegen, luidende als volgt 

Artikel 2:79 Gebiedsontzegging openbare terreinen 
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene die zich gedraagt in strijd 

met artikel 2.1, 2.26, 2.42, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.74, 2.78, 3.9, een verbod opleggen om zich 
gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van 24 uur te bevinden op in dat verbod aangewezen 
plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben plaatsgehad 
(verblijfsontzegging). 

2. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene aan wie eerder een verbod als 
bedoeld in het eerste lid is opgelegd en ten aanzien van wie binnen zes maanden na het opleggen van dit 
verbod wordt geconstateerd, dat hij zich opnieuw gedraagt in strijd met de in het eerste lid genoemde 
artikelen, een verbod opleggen om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van ten hoogste 
veertien dagen te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de 
genoemde gedragingen hebben plaatsgehad. 

3. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene aan wie eerder een 
verblijfsontzegging voor de duur van veertien dagen is opgelegd en ten aanzien van wie binnen zes 
maanden na het opleggen van dit verbod wordt geconstateerd, dat hij zich opnieuw gedraagt in strijd met 
de in het eerste lid genoemde artikelen, een verbod opleggen om zich gedurende een in dat verbod 
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genoemd tijdvak van ten hoogste drie maanden te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar 
of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben plaatsgehad. 

4. De burgemeester beperkt de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verboden, indien dat in 
verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene of overige omstandigheden van het geval 
noodzakelijk is. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
12 maart 2012. 

De griffier. De voorz 

mr. Renske van der Tempel r. Harald M. Bergmann 
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