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INSPRAAKPROCEDURE VOOR DE VERORDENING TOT WIJZIGING VAN ALGEMENE 

PLAATSELIJKE VERORDENING DORDRECHT, 15e WIJZIGING 

 

Onderwerp 

Inspraak op de concept tekst van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening (APV) Dordrecht, 15e wijziging. 

 

Doel 

ingezetenen en niet-ingezetenen die belanghebbende in de gelegenheid stellen hun zienswijze kenbaar 

te maken op de concept tekst van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening (APV) Dordrecht, 15e wijziging. 

 

Subject van de inspraak 

Op grond van Artikel 10 van de Participatie- en inspraakverordening wordt inspraak verleend aan 

ingezetenen en niet-ingezetenen die belanghebbenden zijn. 
 

Hoe zal inspraak plaatsvinden 

Gedurende de periode van woensdag 8 juli tot en met maandag 7 september 2020 kan een zienswijze 

schriftelijk worden ingediend. 

Het adres: Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht 

Versterking Bestuur & Organisatie 

Kernteam Veiligheid & Kabinet 

Postbus 8 

3300 AA  DORDRECHT 

 

Waar kunt u de tekst van de vijftiende wijziging van de APV vinden? 

Het voorstel ligt gedurende de zojuist vermelde periode ter inzage in de hal van het Stadskantoor, 

Spuiboulevard 300 te Dordrecht. 

U kunt het voorstel tot wijziging van de APV, 15e wijziging ook downloaden via www.dordrecht.nl, in 

de rubriek "Nieuws". 

 

Eindverslag 

Ter afronding van de inspraak maakt het college een eindverslag op. 

Het eindverslag bevat: 

a. een overzicht van de gevolgde procedure; 

b. een korte, zakelijke weergave van de zienswijzen, die tijdens het inspraakproces schriftelijk naar 

voren zijn gebracht; 

c. een reactie op de zienswijzen waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al 

dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen zou kunnen worden overgegaan. 

 

Het college brengt het eindverslag gelijktijdig met het ter vaststelling aanbieden van de APV ter kennis 

van de raad. 

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, zal het verslag worden toegestuurd. 

 

Wat houdt de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) 

Dordrecht, 15e wijziging in? 

Er wordt voorgesteld om hoofdstuk 3 van de APV te vervangen voor de voorgestelde tekst. Voor de 

volledigheid is ook een de bestaande tekst van de APV bijgevoegd.  

Voor een globaal overzicht en de toelichting bij de nieuwe artikelen wordt verwezen naar de 

bijgevoegd WAS-WORDT lijst. 

 

De grootste wijzigingen ten opzichte van de huidige APV betreffen: 

- een maximum aantal te verlenen vergunningen wordt in de APV opgenomen welke voorheen stond 

opgenomen in het beleid; 

- prostituees moeten de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt; 

- vergunningen worden voor de periode van 5 jaar verleend. Deze vergunning kan worden verlengd; 

- de sluitingstijden van seksinrichtingen worden in de APV vastgesteld en er worden tijden vastgesteld 

waar binnen het voor de prostituee verboden is om in de inrichting aanwezig te zijn; 

- er worden regels gesteld aan advertenties van vergunde seksinrichtingen; 

- vergunde seksinrichtingen dienen te beschikken over en te exploiteren naar een bedrijfsplan. 

http://www.dordrecht.nl/

