Wezenbeek

Unaniem aangenomen
Amendement 1
Wijziging APV collecteren en venten
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 9 juli 2020, gehoord
hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Actualisering APV;
Besluit:
1. Beslispunt 1:
1.De wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen, conform
bijbehorend concept voorstel met besluit.
Aan te vullen met:
Met dien verstande dat in het raadsbesluit verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke
verordening wordt opgenomen:
Artikel 5:13 (artikel I, onderdeel AT van het wijzigingsbesluit) als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen
1. Het is verboden zonder vergunning van het
college een openbare inzameling van geld of
goederen te houden of daartoe een intekenlijst
aan te bieden.

Nieuwe tekst
Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen
1.Het is verboden zonder vergunning van het
college een openbare inzameling van geld of
goederen te houden of daartoe een intekenlijst
aan te bieden.

2. Onder een inzameling van geld of goederen
wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van
goederen, waartoe ook worden gerekend
geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het
aanbieden van diensten aanvaarden van geld of
goederen, indien daarbij te kennen wordt
gegeven of de indruk wordt gewekt dat de
opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig
of ideëel doel is bestemd.

2.Onder een inzameling van geld of goederen
wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van
goederen, waartoe ook worden gerekend
geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het
aanbieden van diensten aanvaarden van geld of
goederen, indien daarbij te kennen wordt
gegeven of de indruk wordt gewekt dat de
opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig
of ideëel doel is bestemd.

3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die
wordt gehouden:
a. In besloten kring;
b. door een instelling met een CBF-keurmerk;
c. door een andere, door het college
aangewezen instelling.

3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die
wordt gehouden:
a. In besloten kring;
b. door een instelling met een CBF-keurmerk;
c. door een andere, door het college
aangewezen instelling.

4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.

4. Bij een inzameling zoals bedoeld in de
leden 3b en 3c gelden de volgende regels;
a. de inzameling vindt plaats tussen 08.00 en
20.30;
b. de inzameling vindt niet plaats op zon- en
feestdagen;
c. de collectanten dragen zichtbaar een
legitimatiebewijs met hun naam;
5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve

beschikking bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.

Artikel 5:15 (artikel I, onderdeel AU van het wijzigingsbesluit) als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Artikel 5:15 Ventverbod
1. Het is verboden te venten op door het college,
in het belang van de openbare orde,
aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren.

Nieuwe tekst
Artikel 5:15 Ventverbod
1. Het is verboden te venten op door het college,
in het belang van de openbare orde,
aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het
verbod.

2. Het is verboden te venten:
a. op zon- en feestdagen en
b. maandag tot en met zaterdag tussen 20:00
en 8:00 en indien zonsondergang plaatsvindt
voor 20.00 tot uiterlijk een half uur na
zonsondergang.

3. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
4. Het verbod is niet van toepassing op:
a. situaties waarin wordt voorzien door artikel 5
van de Wegenverkeerswet;
b. het venten met gedrukte of geschreven
stukken waarin gedachten en gevoelens worden
geopenbaard.
5. In afwijking van het bepaalde in het eerste en
vierde lid is het venten van gedrukte en
geschreven stukken verboden op door het
college in het belang van de openbare orde
aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren.

3. Het college kan ontheffing verlenen van de in
lid 1 en 2 gestelde verboden.
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
5. De verboden zoals genoemd in de leden 1 en
2 zijn niet van toepassing op:
a. situaties waarin wordt voorzien door artikel 5
van de Wegenverkeerswet;
b. het venten met gedrukte of geschreven
stukken waarin gedachten en gevoelens worden
geopenbaard.
6. In afwijking van het bepaalde in het eerste en
vijfde lid is het venten van gedrukte en
geschreven stukken verboden op door het
college in het belang van de openbare orde
aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren.

En:
Deze wijziging wordt verwerkt in het Informatief APV met wijzigingen.
2. De toelichting op het raadsvoorstel Actualisering APV aan te vullen met:
1.7 verbod te collecteren en venten na zonsondergang en op zon- en feestdagen
In de avonduren worden vooral de kwetsbare mensen slachtoffer van babbeltrucs, doordat mensen
zich voordoen als een persoon die goederen vent of collecteert voor een goed doel. Deze kwetsbare
groep is vaak huiverig de deur ‘s avonds te openen voor collectanten of personen die goederen
venten.
Ter bescherming van de kwetsbare groepen in de samenleving is voorgesteld het collecteren te
verbieden op zon- en feestdagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20:30 en 8.00 uur. De
collectevergunningen betreffen vooral de landelijke grotere instellingen. In de praktijk komt het erop
neer dat deze collectes over het algemeen toch voor dit tijdstip worden gehouden.

Bij het venten, betreft het vaak niet de grote, bekende instellingen. Om deze reden is een verbod
ingesteld om te venten op zon- en feestdagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20:00 en 8.00
uur en indien zonsondergang plaatsvindt voor 20.00 tot uiterlijk tot een half uur na zonsondergang. Dit
verbod is niet op deze wijze voor het collecteren ingesteld, omdat er anders voor de instellingen die in
de wintermaanden op het rooster staan bijna geen mogelijkheid meer bestaat om te collecteren.
In het voorstel zijn de huidige teksten zo veel mogelijk gehandhaafd en is als basis het VNG-model
van deze APV-artikelen gevolgd.
Dit nieuwe verbod is vooral een beperking voor de goede doelen die venten.
Onder venten van gedrukte stukken kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het te koop aanbieden van
een kerstkaart voor Amnesty International.
In bijzondere omstandigheden bestaat de mogelijk om af te kunnen wijken van deze spelregels voor
het venten in een ontheffing.
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