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Beste raadsleden en burgerleden,
Op 31 januari 2019 behandelde u het raadvoorstel RVB18-0076 'Algemene Plaatselijke Verordening'. Tijdens deze
raadsvergadering sprak u over de rechtmatigheid van het hanteren van weigeringsgrond met een verwijzing naar de
Drank- en Horecawet (DHW) in de artikelen 2:28 tweede lid, 2:40c onder b en 2:40i, lid 5 onder d.
De aanleiding van deze discussie was of deze verwijzingen rechtmatig zijn. Immers, de verwijzingen vinden plaats bij
APV-artikelen die niet(s) met drank of met horeca te maken hebben.
Rechtmatigheid is een juridische term die aangeeft of een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de
geldende regels en besluiten. Het opnemen van de voorwaarde dat een vergunningen kan worden geweigerd op grond
van slecht levensgedrag van de ondernemer zorgt voor een handelswijze die in overstemming is met de geldende regels
(APV). De verwijzing naar het artikel in de DHW over slecht levensgedrag in deze artikelen is daar niet mee in strijdt. Het
doel van deze verwijzingen is juist aansluiting te vinden bij een juridisch toetsingskader over het begrip slecht
levensgedrag. Een begrip wat al diverse malen door de rechter is getoetst. Er is dus uitgebreide jurisprudentie over hoe
burgemeesters daar invulling aan kunnen geven.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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