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afdeling team
Algemeen Veiligheid, Toezicht & Handhaving 
behandeld door uw kenmerk/uw brief van verzonden
Team VTH 02 februari 2022

onderwerp
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad inzake de Algemene Plaatselijke Verordening.

Geachte leden van de raad,

In antwoord op de vragen van de raadsleden Mendes Stengs en Kelly Uiterwijk, over 
bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende. 

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord.

1. 
Heeft het college van B&W de uitspraak van de Hoge Raad tot zich genomen?

Antwoord:
Ja. 

2.
Heeft het college van B&W de communicatie vanuit de VNG omtrent dit onderwerp 
gevolgd?

Antwoord:
De communicatie die de VNG op 7 januari 2022 naar de gemeenten is verstuurd, 
heeft het college gevolgd.
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3.
Waarom heeft u geen proactieve houding aangenomen na de uitspraak van de Hoge 
Raad en de gemeenteraad geïnformeerd over deze uitspraak en de gevolgen voor 
Beverwijk
Antwoord:

Na de uitspraak van de Hoge Raad is zo snel als mogelijk gereageerd en is een 
wijzigingsverordening opgesteld. Deze is vervolgens richting de agendacommissie 
gestuurd ter agendering.

4.
Maken de bepalingen van onze APV onder artikel 2:1a en 2:26 inbreuk op artikel 7 
van onze Grondwet; het recht op de vrijheid van meningsuiting?

Antwoord:
Ja, de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een beperking op de vrijheid van 
meningsuiting in de vorm van het in het openbaar dragen van kleding van door de 
rechter verboden organisaties, alleen mogelijk is via het Wetboek van Strafvordering 
(wet in formele zin). Dit mag niet via de APV geregeld worden.

5.
Is het college voornemens spoedig de artikelen 2:1a en 2:26 uit de APV te herzien? 
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. 

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen


