
R
-.D

rD
(D

daal
Gemeente

oosen p
Datum 28 oktober 2016

Onderwerp Colportage

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in

de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder B&W

Schriftelijke vraag

Nu de lange avonden weer in aankomst zijn wil de WD graag aandacht vragen voor de veilígheid van
de burgers en met name waar het gaat om colporteurs die na zonsondergang hun activíteiten
ontplooien. Hoewel de politie adviseert om in het donker niet meer open te maken als degene die
aanbelt onbekend is, stellen sommige colporteurs zich op het standpunt dat zij tot 21.00 uur hun
ronde zouden mogen doen.

Krachtens artikel 5.15 lid 2 (Ventverbod) van het APV kan het college beperkingen opleggen in het
belang van de openbare orde op aangewezen dagen en uren en tevens kan het college ontheffing
verlenen van het ventverbod.

De WD heeft hierover de volgende vragen

L. Op welke gronden wordt ontheffing verleend van het ventverbod ?

2. Worden hierbij restricties opgelegd en, zo ja, welke ?

3. ls het college bereid de APV aan te passen in die zin dat het ventverbod per definitie van
toepassing is vanaf bijvoorbeeld een half uur na zonsondergang en dat hiervan geen

ontheffing kan worden verleend? Zo nee, waarom niet?

Namens de WD

Anneke Eijck en Marlon Frijters
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

Op grond van artikel5:15 heeft het college, per besluit van 18 september 2012, gebruik
gemaakt van haar bevoegdheid een gebied, zijnde het centrumgebied binnen de huidige ring,
aan te wijzen waar het verboden is te venten. Dit houdt in dat buiten dit gebied het verbod
niet geldt. Een ontheffing wordt in beperkte mate verleend en betreft maatwerk in relatie tot
de openbare orden en veiligheid waartoe de ontheffing strekt.

Aan een dergelijke ontheffing zit een standaardpakket met voonuaarden, die moeten worden
nageleefd. Onder andere de tijden (tussen 9.00-21.00) en dagen (maandag Um zaterdag)
maken onderdeel uit van de voonvaarden.

Zoals bij antwoord 1 ís aangegeven geldt het ventverbod voor het grootste deel van het
grondgebied van de gemeente Roosendaal niet. Dit is in het kader van deregulering destijds
voorgesteld en is in overeenstemming met de landelijke trend.

Wellicht ten overvloede willen wij u meedelen dat de huidige APV is per 1 maart 2016 werking
getreden en door de raad vastgesteld.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

van Burgemeester en wethouders,

Wethouder Vergunningen


