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Amendement

8 / Algemene Plaatselijke Verordening
Afdeling 2. Collecteren, artikel 5:13 lnzamelen geld/goederen
19 februari 2019
D66-SGP-LLB-CU

De raad van de gemeente West Betuwe op 19 februa ri 2Ot9 in vergadering bijeen,

constaterende dat:
o in de geharmoniseerde APV West Betuwe in het kader van de deregulering geen bepaling is

opgenomen ten aanzien van collecteren.

overwegende dat:
¡ dit betekent dat er ook op zondagen gecollecteerd mag worden.
o dit tevens betekent dat er meerdere collectes in een en dezelfde week gehouden kunnen worden.

van mening zijnde dat:
¡ collecteren op zondagen en het houden van meerdere malen collectes in een week een niet wenselijk

effect van de deregulering van het collecteren is.

Besluit:

om het gereserveerde artikel 5:13 van de geharmoniseerde APV West Betuwe aan te vullen met de volgende
tekst:

Artikel 5:13 lnzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving
t. Het is verboden een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst

aan te bieden, dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als 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 als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan het aanvaarden van geld of

goederen bij het aanbieden van diensten ofgoederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of
gedrukte stukken, als 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 in lid 1 genoemde verbod geldt niet voor een inzameling of werving die plaatsvindt in besloten
kring.

4. Het in lid 1 genoemde verbod geldt eveneens niet voor een inzameling of werving die voldoet aan de

volgende voorwaarden:
a. de collecte of werving vindt niet plaats op zondag, Nieuwjaarsdag, alle wettelijke feestdagen en

op Goede Vrijdag en 4 mei na 18.00 uur;
b. de collecte of werving vindt in de maanden april tot en met oktober niet plaats tussen 21.00 uur

en 9.00 uur;
c. de collecte of werving vindt in de maanden november tot en met maart niet plaats tussen 20.00

uur en 9.00 uur;
d. de collecte of werving vindt niet plaats in een periode die in het door het college voor het

betreffende kalenderjaar vastgestelde collecte- en wervingsrooster reeds toegekend is aan een

andere organisatie;
e. bij collecten wordt gebruik gemaakt van collectebussen die verzegeld zijn;

f. Oi¡ de collecte of werving betrokken personen zijn minimaal 16 jaar oud, moeten een
identiteitsbewijs kunnen tonen en aan kunnen tonen voor welke organisatie zijn inzamelen of
werven.

En gaat over tot de orde van de dag.



D66

Getekend

SGP

LLB

CU

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal
Nrß 5¿rP ¿¿ß CU çLVoor
ítNB t?
f)R cÐA Vtl-D sÁßTegen rv

Aan omen /


