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Raadsvergadering d.d.  : 30 juni 2014 

 

Besluit nummer   : RB14.0028 

 

Onderwerp   : Voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 2012 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO14.0038 van het college van burgemeester en wethouders van  

Den Helder van  2014; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op  

23 juni 2014; 

 

besluit: 

 

Vast te stellen de navolgende wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening 2012: 

 

 

 
 
Artikel I  (begripsbepalingen toezicht openbare inrichtingen) 

 
 
Artikel 2:27 
 
Motivering 
In deze afdeling worden verschillende begrippen gehanteerd voor leidinggevende functies in een openbare 
inrichting. Dit kan leiden tot misverstanden. Om deze reden worden deze leidinggevende functies in de 
begripsbepaling van deze afdeling nader gedefinieerd. Hierbij is aansluiting gezocht bij de begripsbepalingen 
genoemd in  Hoofdstuk 3 (artikel 3:1) van de verordening.  
 
Wijziging verordening 
In Artikel 2:27, lid 1 wordt na punt  b ingevoegd: 
“c. exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een openbare 

inrichting exploiteert, dan wel exploiteren  en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of 
rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen; 

d. beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent dan wel 
uitoefenen in een openbare inrichting;”    

 
 
 

Artikel II (exploitatie openbare inrichting) 
 
Artikel 2:28  
 
Motivering 
Het betreft hier een taalkundige aanpassing waardoor dit artikellid beter aansluit op artikel 2:27, lid 1 onder c en 
d. Bovendien  wordt met deze aanpassing dit artikellid in overeenstemming gebracht met de overige leden van 
artikel 2:28.  
 
Wijziging van de verordening  
Artikel 2:28, tweede lid onder f wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 
“f. indien de aanvrager geen verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot de exploitant of beheerder 

overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de aanvraag is ingediend, is afgegeven; of”  
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Artikel III (Schenktijden sociaal Culturele Instellingen) 
 
 
Artikel 2:34d lid 2  
 
Motivering 
Op grond van artikel 2:34d gelden voor commercieel geëxploiteerde kantines dezelfde schenktijden als voor 
paracommerciele instellingen. Om bestaande exploitanten van dergelijke kantines die ten tijde van het in 
werking treden van deze verbodsbepaling rechtmatig degelijke kantines niet onnodig in hun bedrijfsuitoefening 
te belemmeren is het noodzakelijk dat deze in het bezit worden gesteld van een ontheffing van deze 
schenktijden. Daartoe is het noodzakelijk dat het tweede lid van artikel 2:34d van de APV wordt aangepast.    
 
Wijziging verordening 
Artikel 2:34d, tweede lid wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 
“2 De burgemeester kan ontheffing verlenen van gestelde in het eerste lid.” 
 
 

Artikel IV (Overlast panden) 
 
Motivering 
In Den Helder doen zich regelmatig overlast situaties voor rond dienstverlenende bedrijven zoals belwinkels of 
afhaalgelegenheden zoals pizzeria’s of snackbars. Op grond van de APV of artikel 13b van de Opiumwet heeft 
de burgemeester de bevoegdheid overlastgevende inrichtingen, zoals horecabedrijven en seksinrichtingen, dan 
wel woningen te sluiten op grond van artikel 174a Gemeentewet. Deze bevoegdheid geldt echter niet voor de in 
de aanhef genoemde bedrijven. Daarom wordt voorgesteld om ter aanvulling van artikel 174a van de 
Gemeentewet Artikel 2:41a in de APV op te nemen.  
 
 
Wijziging verordening 
Ingevoerd wordt een nieuw artikel 2:41a luidende als volgt: 
 
“Artikel 2:41a Sluiting overlastgevende voor het publiek openstaande gebouwen 
1. De burgemeester kan, indien zulks naar zijn oordeel in het belang van de openbare orde of ter 

voorkoming of beperking van overlast of nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat is vereist, 
de gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het publiek openstaand gebouw - niet zijnde 
een openbare inrichting of seksinrichting - of een bij dat gebouw behorend erf, een perceel of 
perceelsgedeelte of enige andere ruimte, niet zijnde een woning die als zodanig in gebruik is. 

2. De burgemeester maakt de sluiting bekend door het aanbrengen van een afschrift van zijn bevel op of 
nabij de toegang van het voor het publiek openstaande gebouw of het bij dat gebouw behorende erf, 
het perceel of perceelsgedeelte of de ruimte. De sluiting treedt in werking op het moment dat bedoeld 
afschrift is aangebracht. 

3. Een ieder is verplicht toe te laten dat het in het tweede lid bedoelde afschrift wordt aangebracht en 
aangebracht blijft, zolang de sluiting van kracht is. 

4. Het is de rechthebbende op en de beheerder van het gebouw, erf, perceel of perceelsgedeelte of de 
ruimte waarvoor een bevel als bedoeld in het eerste lid geldt, verboden daarin bezoekers toe te laten of 
te laten verblijven, zolang de sluiting van kracht is. 

5. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het eerste lid gesloten gebouw, erf, perceel of 
perceelsgedeelte of enige andere ruimte te bezoeken of als bezoeker daarin te verblijven. 

6. Op aanvraag van een belanghebbende kan: 
a. een sluiting voor onbepaalde duur door de burgemeester worden opgeheven, wanneer naar zijn 

oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de feiten of gedragingen die 
tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden; 

b. een sluiting door de burgemeester worden opgeheven wanneer later bekend geworden feiten en 
omstandigheden hiertoe aanleiding geven en naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn 
dat geen herhaling van de feiten of gedragingen die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.” 

 
 
Wijziging toelichting 
 
In de toelichting wordt een nieuw artikel 2:41a ingevoerd luidende als volgt: 
 
“Artikel 2:41a Sluiting overlastgevende voor het publiek openstaande gebouwen 
Dit artikel is een aanvulling op de bevoegdheden van de burgemeester om op grond van de APV of artikel 13b 
van de Opiumwet overlastgevende inrichtingen, zoals horecabedrijven en seksinrichtingen, dan wel woningen te 
sluiten op grond van artikel 174a Gemeentewet. De burgemeester kan met behulp van dit artikel gericht 
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optreden wanneer ondernemers van dienstverlenende bedrijven zoals avondkappers, uitzendbureaus, 
belwinkels of afhaal gelegenheden zoals pizzeria’s of snackbars dan wel de winkeliers zelf overlast (blijven) 
veroorzaken. De burgemeester zal o.a. bij zijn oordeel aansluiting zoeken bij de in artikel 2:28 APV beschreven 
situaties. Tevens geeft het artikel de burgemeester de mogelijkheid om op te treden, indien er in of vanuit een 
pand (niet zijnde een woning) wordt gegokt, waarvoor geen toestemming is gegeven op grond van de Wet op 
de Kansspelen. Indien sprake is van een illegale gokpand staat vast dat zonder meer sprake is van een 
aantasting van de openbare orde (in ruime zin te verstaan). Gokpanden die tevens als woning in gebruik zijn, 
kunnen niet op basis van dit artikel uit de APV worden gesloten. Het artikel is daarnaast ook van toepassing op 
winkels waar consumentenvuurwerk wordt verkocht. 
Artikel 174 van de Gemeentewet geeft de burgemeester de mogelijkheid over te gaan tot sluiting, indien sprake 
is van een ordeverstoring die concreet voorzienbaar is en een actuele dreiging vormt voor de ordelijke gang van 
zaken, waartegen onmiddellijk moet worden opgetreden. De sluiting kan dan slechts van korte duur zijn. In het 
zesde lid van dit artikel wordt de mogelijkheid geboden, dat de burgemeester een sluiting voor (on)bepaalde 
duur op verzoek van een belanghebbende opheft. De burgemeester zal daartoe in de regel alleen over gaan op 
het moment dat er voldoende garanties aanwezig zijn waaruit blijkt dat de openbare orde en veiligheid in de 
omgeving van het pand 
gewaarborgd is. Hiervan is geen sprake als er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de situatie die heeft 
geleid tot een sluiting.” 
 
 
 

Artikel V  (verboden drankgebruik) 
 
Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 
 
Motivering 
Op grond van 2:48 is het verboden om in bepaalde door het college aan te wijzen delen van de gemeente 
alcoholhoudende dranken te nuttigen. Dit verbod geldt voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Met de laatste 
wijziging van de Drank- en Horecawet is er een nieuw artikel 45 ingevoerd. Op grond van dit artikel is voor 
jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar verboden om alcoholhoudende dranken op openbare plaatsen mee te 
voeren. Artikel 2:48 van de APV zoals deze nu luidt, is daarom strijdig met de Drank- en Horecawet. Om deze 
strijdigheid op te heffen is aan het tweede lid van artikel 2:48 een nieuw punt c toegevoegd.   
 
Wijziging van de verordening 
In artikel 2:48, lid 2 wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 
“2. Het verbod is niet van toepassing op: 

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 
Horecawet; 

b. een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 
krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet; en 

c.  die gevallen waarop artikel 45 van de Drank- en Horecawet van toepassing is.” 
 

Artikel VI Verblijfsontzegging 
 
Artikel 2:76a Verblijfsontzegging  
 
Motivering 
 
In Den Helder bevinden zich personen die door hun gedrag regelmatig de openbare orde verstoren. Om hieraan 
in het belang van de openbare orde “paal en perk” te stellen is noodzakelijk dat deze personen de toegang tot 
bepaalde gebieden tijdelijk wordt ontzegd. Hierdoor kan de openbare orde zich herstellen.  
De bevoegdheid tot het treffen van maatregelen tot herstel van de openbare orde is onder meer vastgelegd in 
artikel 172, lid 3 van de Gemeentewet. Op grond van dit artikel kan de burgemeester onder meer personen een 
verblijfs- of gebiedsontzegging op leggen. In Den Helder is artikel 172, lid 3 van de Gemeentewet nader 
uitgewerkt in de artikelen 2:76a en 2:76b van de APV 2012. In de praktijk blijken deze artikelen, omdat ze op 
verschillende manieren kunnen worden uitgelegd, lastig uitvoerbaar. Om deze reden wordt voorgesteld om het 
model van de verblijfsontzeggingen van de regio over te nemen.  
  
Wijziging van de verordening 
 
Artikel 2:76a wordt gewijzigd gelezen als volgt: 
 
“Artikel 2:76a Verblijfsontzegging 
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het 

voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen of 
goederen, de gezondheid of de zedelijkheid, of aan degene die een strafbaar feit pleegt, een verbod 
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opleggen om zich gedurende een bepaald tijdvak te bevinden op in dat verbod aangewezen gebieden of 
plaatsen waar het feit is gepleegd of in de nabijheid daarvan. 

2. Het verbod gesteld in het eerste lid is niet van toepassing indien betrokkene zich bevindt in een openbaar 
middel van vervoer, tenzij uitdrukkelijk anders in de verblijfsontzegging is vermeld. 

3. De burgemeester stelt nadere regels omtrent de toepassing van dit artikel, de omstandigheden die kunnen 
leiden tot een verblijfsontzegging en de duur daarvan.” 

 
Artikel 2:76b Gebiedsontzegging 
“Vervallen”  
 
Wijziging toelichting 
De toelichting behorende bij artikel 2:76a wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 
 
“Toelichting artikel 2:76a 
Op grond van het eerste lid van artikel 2:76a is de burgemeester bevoegd om een persoon in het belang van: 
- de openbare orde en veiligheid; 
- het voorkomen of beperken van overlast; 
- het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- en 
leefklimaat; 
- de veiligheid van personen en goederen; of 
- de gezondheid of zedelijkheid, 
een verbod op te leggen om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak  te bevinden op in een in dat 
verbod aangewezen gebied. Een dergelijk verbod wordt een verblijfsverbod genoemd. Een verblijfsverbod wordt 
opgelegd indien een persoon strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht en daarvoor 
ten minste éénmaal is gewaarschuwd. De waarschuwing geldt voor de gehele stad en is zes maanden geldig. 
Indien binnen zes maanden nadat aan een persoon een waarschuwing is gegeven dezelfde persoon zich 
wederom schuldig maakt aan overlastgevend of strafbare gedrag, kan de burgemeester een verblijfsverbod 
opleggen. Door dit verblijfsverbod kan de burgemeester of een door hem gemandateerd ambtenaar, direct 
optreden op het moment dat een maatregel op dat moment in dat gebied noodzakelijk wordt geacht voor het 
herstel van de openbare orde. Het gaat dus om een herstelsanctie. De duur van het verbod kan variëren naar 
gelang de zwaarte van de overtreding en het gebied waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Zo wordt voor 
overtredingen in het uitgaansgebied een zwaardere herstelperiode opgelegd dan voor andere delen in de 
gemeente. Indien sprake is van evenementen kan er in bepaalde gevallen worden afgezien van een 
waarschuwing. Er moet dan sprake zijn van een directe vrees voor een verdere verstoring van de openbare 
orde tijdens dit evenement en de vereiste spoed zich verzet tegen het waarschuwen. Dit kan onder meer blijken 
uit de ernst van de gedraging, het effect op het evenement, gevaar voor de overige bezoekers en overige 
omstandigheden van het geval. Indien er geen directe vrees is voor een verdere verstoring van de openbare 
orde en er geen direct gevaar is voor de overige bezoekers van het evenement, dient de persoon eerst te 
worden gewaarschuwd. Hoe het middel door de burgemeester of namens hem gemandateerde ambtenaren 
wordt ingezet is bepaald in de door de burgemeester vast te stellen beleidsregel. In de beleidsregel wordt 
bepaald welke feiten en openbare orde verstorende handelingen aanleiding kunnen geven tot het opleggen van 
een verblijfsverbod. Dit kunnen zowel overtredingen van de APV als andere strafbare feiten zijn. Een 
verblijfsverbod geldt voor het gebied dat in het besluit wordt aangegeven. Aan een persoon kan slechts een 
tweede of volgende wijkverboden worden opgelegd indien hij zich binnen zes maanden na het opleggen van 
een wijkverbod voor een volgende maal schuldig maakt aan een gedraging als genoemd in de beleidsregel. In 
de beleidsregel is bepaald dat de duur van een wijkverbod tot 30 dagen wordt opgebouwd. 
Indien de betrokkene kan aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft om zich in het gebied op te houden, 
wordt het gebied waarop het verbod van toepassing is dienovereenkomstig aangepast. Doorgaans zal het gaan 
om belangen in de persoonlijke sfeer, zoals wonen, werken, het bezoek aan een huisarts, advocaat of 
hulpverleningsinstanties. Indien na deze gedraginterventies de overlast blijft aanhouden, dan wordt conform 
artikel 172a (en 172b) Gemeentewet en de beleidsregel aanpakoverlast verdere bestuurlijke maatregelen 
genomen tegen deze persoon. Dit geldt niet indien een bevel “slechts” wordt overtreden zonder dat dit gepaard 
gaat met overlastgevend dan wel strafbaar gedrag. Dan blijft gehandhaafd worden conform de beleidslijn.” 
 

Artikel VII (Collecteren) 
 
Artikel 5:13 
 
Motivering 
De APV kent in navolging van de model-APV op dit moment een vergunningstelsel voor het houden van 
collectes. Het gemeentelijk beleid inzake de verlening van inzamelvergunningen heeft hierbij twee 
uitgangspunten: de inzameling geschiedt door bonafide  te achten instellingen en in het kader van de overlast 
wordt het aantal collecten beperkt en gelijkmatig over het jaar verdeeld. Bij deze verdeling wordt rekening 
gehouden met het door de het Centraal Bureau Fondsverwerving  en de Stichting Collecteplan vastgestelde 
collecteplan. De landelijke Instellingen die voorkomen op het collecterooster hebben hierbij een doorlopende 
vergunning. Instellingen die niet op het collecterooster voorkomen en die een vergunning vragen komen in 
aanmerking voor een vrije periode. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat het aantal aanvragen voor het 
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houden van een collecte in de vrije periode beperkt is. De noodzaak tot het gelijkmatig verdelen van de 
collectes over het jaar is hierdoor komen te vervallen. Gelet hierop wordt daarom voorgesteld de 
vergunningplicht voor collectes te laten vervallen en hiervoor algemene regels in de plaats te stellen. Deze 
algemene regels (lid 3 van artikel 5:13) zijn zo opgesteld dat de landelijk opererende instellingen exclusief 
gebruik kunnen maken van de aan hen op grond van het collecten toegewezen periodes. De overige 
instellingen gebruik maken van de vrije periodes.       
 
Wijziging verordening 
Artikel 5:13 wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 
 
“Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen 
1. Het is verboden 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. 

3. Het verbod geldt niet voor: 
a. een inzameling die in besloten kring gehouden wordt; 
b. een openbare inzameling door een bij de Stichting Collecteplan aangesloten landelijke instelling in 

de periode vermeld op het collecterooster uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsverwerving; 
c. een openbare inzameling door andere instellingen dan genoemd onder punt b van dit lid waarvoor 

de opbrengst geheel of ten dele bestemd is voor een liefdadig of ideëel doel in de vrije periodes 
vermeld op het collecterooster uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsverwerving. 

4. Degene die een openbare inzameling van geld of goederen als bedoeld in het derde lid onder b. en c. 
houdt, moet daarbij voldoen aan de volgende voorschriften: 
a.  de collectant kan zich op aanvraag legitimeren; 
b.  de collecte/inzameling vindt niet plaats op zondagen.” 

 
 
Wijziging toelichting 
De toelichting behorende bij artikel 5:13 wordt als volgt gewijzigd: 
 
Het kopje “Huidige ontwikkelingen” met de daarbij behorende tekst komt te vervallen. 
 
Het kopje “Direct dialogue” met de daarbij behorende tekst komt te vervallen. 
 
Het kopje “Gemeentelijk beleid met betrekking tot de verlening van de inzamelvergunning” met de daarbij 
behorende tekst komt te vervallen. 
 
Het kopje “Dierenrechtenactivisme en dierenextremisme” met de daarbij behorende tekst komt te vervallen. 
 
Het kopje “Gemeentelijk beleid met betrekking tot de verlening van de inzamelingsvergunningen” tot het met het 
kopje “Vierde lid” wordt gewijzigd en gelezen als volgt:  

 
“Gemeentelijk beleid met betrekking tot de inzameling van geld of goederen 
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening 2012 is voor het inzamelen van geld of 
goederen geen vergunning noodzakelijk. In plaats van een vergunningstelsel voor het houden van collecte zijn 
in artikel 5:13 van de APV algemene regels opgenomen. In deze algemene regels wordt onderscheid gemaakt 
tussen geldinzamelingen die worden gehouden door landelijke fondswervers en lokale fondswervers. Zoals 
reeds onder het kopje “De rol van het Centraal Fondsenwerving” is aangegeven is er een landelijke collecteplan 
is. In dit landelijke collecteplan zijn de periodes vastgelegd waarbinnen de nationale fondswervers hun 
landelijke collecte houden. Dit landelijke collecteplan wordt gerespecteerd in het gemeentelijk beleid. Dit is 
vastgelegd in het derde lid onder b van artikel 5:13. De lokale fondswervers kunnen gebruik maken van de  
tussen gelegen periodes (de zogenoemde vrije periodes). Dit is vastgelegd in artikel 5:13, lid 3 onder c.   
 
Eerste lid 
Door in dit lid een algemeen verbod in te voeren van het inzamelen van geld of goederen is gekozen voor een 
negatieve benadering van het begrip (geld) inzameling. In het derde lid van artikel 5:13 is aangegeven in welke 
gevallen dit verbod niet van toepassing is. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is aangegeven dat het inzamelverbod ook van toepassing is, indien bij een inzameling 
geschreven of gedrukte stukken worden aangeboden. Het komt veelvuldig voor dat het collecteren plaatsvindt 
onder gelijktijdige aanbieding van gedrukte stukken, zoals prentbriefkaarten, mapjes briefpapier e.d., waarbij de 
opbrengst een charitatieve bestemming heeft. 
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Briefkaartenacties 
Bij briefkaartenacties worden briefkaarten huis-aan-huis te koop aangeboden. Deze activiteit komt tot stand op 
initiatief van commerciële organisaties waarbij de naam van een goed doel wordt gebezigd. Er wordt gebruikt 
gemaakt van studenten bij de verkoop. Een klein deel van de opbrengst komt ten goede aan het goede doel, de 
rest van de opbrengst aan de initiatiefnemers van de commerciële instelling. Het is verwarrend dat erkende 
goede doelen (CBF-keur) meewerken aan dergelijke acties, Het CBF dringt er bij de door haar erkende goede 
doelen dan ook op aan om goed toezicht te houden op de verkoopactiviteiten en de informatie die daarbij 
vertrekt wordt. Vanwege klachten over deze activiteiten die zowel bij het CBF als bij de goede doelen zijn 
binnengekomen, is door verschillende instellingen met een goed doel besloten te stoppen met deze activiteiten. 
 
Vrijheid van meningsuiting 
De vraag rijst of deze wijze van collecteren valt onder de bescherming van artikel 7, eerste lid, van de Grondwet 
(recht op vrije meningsuiting). Dit is niet het geval. In vaste rechtspraak is een scheiding aangebracht tussen het 
collecteren enerzijds en het daarbij aanbieden van gedrukte stukken anderzijds (HR 26-05-1987, 106, Vz ARRS 
16-08-1979, AB 1979, 297 en 18-10-1979, OB 180, nr. 41340, rubriek III.2.2.7). Ook een beroep op artikel 10 
van het EVRM en artikel 19 van het IVBPR heeft de verbindendheid van een dergelijke bepaling niet aangetast. 
In het tweede lid van artikel 5:13 zijn de beide handelingen - het collecteren en het daarbij aanbieden van 
geschreven of gedrukte stukken - bewust van elkaar gescheiden. Volgens dit tweede lid is uitsluitend het 
houden van openbare inzamelingen van een vergunning afhankelijk, niet het daarbij aanbieden of verspreiden 
van geschreven of gedrukte stukken. Dit houdt dus in dat als een aanvraag om een inzamelingsvergunning 
wordt geweigerd waarbij de aanvrager van plan was om bij de geldinzameling gedrukte stukken aan te bieden, 
dan blijft het recht om deze stukken aan te bieden zonder meer bestaan. Daarbij maakt het bijzondere element 
“... indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor 
een liefdadig of een ideëel doel is bestemd” nog eens duidelijk, dat het gaat om een regeling van het collecteren 
en niet om een regeling van het venten of colporteren met gedrukte stukken. Huis-aan-huisverkoop van 
briefkaarten e.d. waarbij te kennen wordt gegeven dat dit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt ten behoeve van het 
goede doel is op basis van het bovenstaande dan ook een vergunningplichtige activiteit. De uitspraak van de 
Hoge Raad van 21 maart 2000, NJ 2000, 482 waar door commerciële kaartverkooporganisaties nog wel eens 
naar verwezen wordt, doet daar niet aan af. Bij deze kaartverkoopacties is het voornaamste doel het inzamelen 
van geld (veelal deels ten behoeve van het goede doel). 
 
Venten/colporteren (met gedrukte stukken) of inzamelen (onder gelijktijdige aanbieding van gedrukte stukken) 
Het collecteren onder gelijktijdige aanbieding van gedrukte stukken moet onderscheiden worden van het venten 
of colporteren met gedrukte stukken. Venten of colporteren met gedrukte stukken valt onder de werking van 
artikel 7, eerste lid, van de Grondwet. Het venten of colporteren beoogt vooral het dekken van de kosten van 
verspreiding (het drukken en redigeren daaronder begrepen) van gedrukte stukken. Het aanvaarden van geld is 
dus duidelijk dienstbaar aan de verspreiding. Van venten of colporteren met gedrukte stukken is sprake, 
wanneer voor deze stukken een reële contraprestatie in de vorm van een vast bedrag wordt gevraagd. Denk 
hierbij aan de verkoop van abonnementen op kranten of tijdschriften. Verkrijgt men een of ander drukwerk door 
een willekeurig bedrag of een weliswaar vast, maar niet meer als reële contraprestatie aan te merken, bedrag 
aan geld in een bus te werpen of te overhandigen als bijdrage voor een duidelijk kenbaar liefdadig of ideëel 
doel, dan is er in onze opvatting sprake van een collecte. De gedrukte stukken worden daarbij slechts ter 
ondersteuning van die actie uitgereikt en zijn niet elementair voor het verschijnsel collecte. Bij strafrechtelijk 
optreden tegen dit soort, zonder vergunning gehouden inzamelingen zal ten laste gelegd en bewezen moeten 
worden, dat te kennen is gegeven of de indruk is gewekt dat de opbrengst geheel of gedeeltelijk is bestemd 
voor een ideëel doel 
 
Derde lid, onder a 
In het derde lid van artikel 5:13 a is de uitzondering op het inzamelverbod gemaakt voor inzamelingen die 
gehouden worden “in besloten kring”. Voor deze uitdrukking is aansluiting gezocht bij artikel 435e Sr, waarin het 
telefonisch colporteren voor charitatieve doeleinden wordt verboden. De uitdrukking “in besloten kring” doelt op 
gevallen waarin tussen de inzamelende instelling en de persoon tot wie zij zich richt een bepaalde kerkelijke, 
maatschappelijke of verenigingsband bestaat, welke binding de achtergrond vormt van de actie. Het begrip 
“besloten kring” veronderstelt een nauwere band dan alleen het gemeenschappelijk lidmaatschap. Men zal 
moeten aangeven dat er ook een zekere gemeenschappelijke bekendheid is. Dit zal niet het geval zijn, indien 
de band tussen aanbieder en cliënt uitsluitend wordt gevonden in het gemeenschappelijk lidmaatschap van een 
grote organisatie als een vak- of een omroepvereniging. Ditzelfde geldt voor het behoren tot een zelfde 
kerkgenootschap. Wordt de actie echter gevoerd binnen een bepaalde kerkelijke gemeente of wijk, of door een 
plaatselijke afdeling van een landelijke vereniging, dan zal weer wel sprake kunnen zijn van een besloten kring. 
 
Derde lid, onder b 
In het derde lid, onder b is een uitzondering gemaakt op voor inzamelingen die worden gehouden door 
nationale fondswervers voorzover  deze inzameling plaatsvindt in de door het Centraal Bureau Fondswerving 
aangewezen periode. 
 
Derde lid, onder c 
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In het derde lid onder c is een uitzondering gemaakt voor lokale charitatieve instellingen. Deze kunnen 
vergunningsvrij inzamelingen houden mits deze inzamelingen worden gehouden in de periode die buiten de 
periodes liggen die door het Centraal Bureau Fondswerving zijn aangewezen. 
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Vierde lid  
Dit lid spreekt voor zichzelf.”   
 
 
Artikel VIII (Venten) 
 
Artikel 5:15  
 
Motivering 
 
Bij de vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening 2012 is er voor gekozen om het 
ventvergunningstelsel los te laten. Hiervoor is gekozen omdat in de praktijk was gebleken dat venten op zich 
geen overlast veroorzaakte. Om toch enigszins  inzicht te houden wie er in Den Helder venten,  werd ter 
vervanging van het vergunningstelsel een meldingen systeem ingevoerd.  
  
In de praktijk is inmiddels gebleken dat het vooraf melden van venten vaak niet gebeurd. Bovendien levert het 
melden van deze activiteit voor de openbare orde geen meerwaarde op. Daarom wordt voorgesteld om in het 
kader van de deregulering deze meldingsplicht af te schaffen.    
 
Voorts zijn met ingang van juni 2013 de sluitingstijden voor openbare inrichtingen (horeca zaken e.d.) op nieuw 
vastgesteld. Deze nieuwe sluitingstijden regeling houdt onder meer in dat “shoarmazaken” om 3.30 uur voor het 
publiek gesloten dienen te zijn. Met deze maatregel wordt beoogd te voorkomen dat horecabezoekers na afloop 
van hun uitgaansavond in het uitgaanscentrum blijven hangen met alle gevolgen voor de openbare orde van 
dien. 
Als gevolg van deze maatregel komt het regelmatig voor dat shoarmazaken hun waren na 04.00 uur in het 
uitgaanscentrum uitventen. Het uitgaansgebied blijft hierdoor langer onrustiger dan voor de openbare orde 
wenselijk is. Om deze reden wordt voorgesteld om in artikel 5:15 een nieuw tweede lid in te voeren, die het 
venten in de nachtelijke uren verbied.  
 
Wijziging verordening 
 
Artikel 5:15 wordt gewijzigd en als volgt gelezen: 

 
“Artikel 5:15 Ventverbod 
1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid 

of het milieu in gevaar komt. 
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten op zondagen en maandag t/m 

zaterdag tussen 23.00 uur en 07.00.uur. 
3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de 

Wegenverkeerswet.” 
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