
Leeswijzer modelbepalingen 

 

- […] of bijvoorbeeld [iets] = door gemeente in te vullen.  

- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen. 

- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente. 
- Combinaties zijn ook mogelijk. 
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Bijlage 2 bij VNG ledenbrief wijziging Model-APV (OMG) 

 

Model Raadsbesluit wijziging Algemene plaatselijke verordening 

 

Besluit van de raad van de gemeente [naam gemeente] tot wijziging van de Algemene 

plaatselijke verordening [naam gemeente en eventueel jaartal] (Algemene plaatselijke 

verordening [naam gemeente en eventueel jaartal])  

 

De raad van de gemeente [naam gemeente]; 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; 

gelet op artikel [...] van [...]; 

gezien het advies van de [naam commissie]; 

besluit: 

 

 

Artikel I 

 

De [citeertitel Verordening Algemene plaatselijke verordening] wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 2:26 komt te luiden: 

 

Artikel 2:26 Ordeverstoring 

1. Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren. 

2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren 

die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit 

verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare 

orde. 

3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien 

door het Wetboek van Strafrecht. 

 

B 

 

Na artikel 2:50 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

 

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties 

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande gebouwen 

en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die 
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uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden 

is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde. 

2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek 

van Strafrecht. 

 

C 

 

In artikel 6:1, [eerste OF tweede] lid, wordt na […] toegevoegd: 

 

[…]. artikel 2:50a; 

 

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking op [datum]. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum]. 

  

De voorzitter, 

De griffier, 

 


