
 
 
Beleidsregel collecteren en venten (afdeling 2 en afdeling 3 – APV) 2014  

 

Wetstechnische informatie 

Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren 

Officiële naam regeling Beleidsregels collecteren en venten 2014 

Citeertitel Beleidsregels collecteren en venten 2014 

Vastgesteld door College van burgemeester en wethouders 

Onderwerp Openbare orde en veiligheid 

Eigen onderwerp  

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 

Algemene Plaatselijke Verordening, hoofdstuk 5, afdeling 2 en 3 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 

Geen 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Datum 

inwerkingtreding 

Terugwerkende 

kracht t/m 

Datum 

uitwerking- 

treding Betreft 

Datum ondertekening; 

Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 

5.12. 2014 - - Nieuwe regeling 25.11. 2014 

 
Wijdemeren Informeren 

3.12. 2014 

B&W  

Nr. 10 

 



 
 
Beleidsregel collecteren en venten (afdeling 2 en afdeling 3 – APV) 2014  

 

Tekst van de regeling 

 

Intitulé 
 
 

Het college van de gemeente Wijdemeren, 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht;  

gelet op het bepaalde in afdeling 2 en 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014; 

gelezen het voorstel van de afdeling Ruimtelijke Ordening, cluster Publieke Veiligheid en Toezicht.  

B E S L U I T 

 

De beleidsregel Collecteren en venten 2014 vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 25 november 2014 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Artikel 1.1 Begripsomschrijving 

1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 

- APV: Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Wijdemeren; 

- Collecteren: een openbare inzameling huis-aan-huis of op een openbare plaats van geld of 

goederen, dan wel het werven van leden of donateurs inclusief een intekenlijst daartoe (direct 

dialogue). 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; 

- Venten: het in uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren 

van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen 

plaats of aan huis; 

- CBF: Centraal Bureau Fondsenverwerving  

- Vergunninghouder: ieder aan wie door het college een vergunning of een toestemming is 

verleend; 

2. Voor begripsbepalingen die niet in deze beleidsregel zijn voorzien, gelden de bepalingen uit de 

APV. 

 

Hoofdstuk 2. Uitgangspunten voor collecteren 

Artikel 2.1 Uitzondering van textiel  

Onder collecteren wordt niet verstaan het inzamelen van textiel op zowel verzamelplaatsen als via  

inzameling huis-aan-huis. Dergelijke inzameling wordt gedaan door de Grondstoffen en Afvalstoffen  

Dienst Gooi en Vechtstreek. 

Artikel 2.2 Algemene voorschriften 

Voor het collecteren/werven gelden altijd de volgende algemene voorschriften: 

- Op maandag tot en met vrijdag mag worden gecollecteerd/geworven van 09.00 uur tot 21.00 

uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;  

- Op zondag en/of op nationale erkende feestdagen mag niet worden gecollecteerd/geworven; 

- De collectanten/wervers moeten zich te allen tijde kunnen identificeren met een geldig 

legitimatiebewijs. 

Artikel 2.3 Beleidsmatige uitgangspunten voor organisaties die zijn vermeld in het 

collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

Ter voorkoming of het beperken van overlast mag een organisatie, die op het collecterooster van het 

CBF staat, gedurende één week per jaar een collecte/werving houden in de voor de betreffende 

organisatie bestemde periode. Hiervan hoeft men geen vergunning of wel melding te doen aan het 

gevoegd gezag. 

Artikel 2.4 Beleidsmatige uitgangspunten voor organisaties die niet zijn vermeld in het 

collecterooster van het CBF 

1. Ter voorkoming of het beperken van overlast worden de volgende uitgangspunten gehanteerd bij 

aanvragen om collectevergunning: 

a. De aanvraag om vergunning geschiedt via het daarvoor bestemde aanvraagformulier; 

b. De vergunning wordt verleend voor een periode van één week wanneer: 

- het collecterooster van het CBF ruimte biedt in de beoogde week, de zogenoemde 

collectevrije periode; 
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- er geen meldingen zijn ontvangen van lokale instellingen voor de beoogde week; 

- de organisatie beschikt over een CBF Keur, CBF certificaat of Verklaring van geen 

bezwaar; 

c. Wanneer twee of meerdere collectes door verschillende organisaties die niet opgenomen zijn 

in het collecterooster van het CBF wordt aangevraagd voor dezelfde periode, heeft de eerst 

ontvangen aanvraag voorrang. 

d. Een collectevergunning wordt per organisatie maximaal 1 keer per jaar afgegeven; 

e. Na de collecte dient de vergunninghouder binnen één maand een opbrengstenstaat aan het 

college te overleggen 

Artikel 2.5 Direct dialogue 

Wanneer een organisatie gebruik maakt van direct dialogue worden ter voorkoming of het beperken 

van overlast de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

a. De werving mag worden uitbesteed aan een derde, zijnde een professioneel bureau dat 

wervingsdiensten aanbiedt.  

b. Werving voor organisaties op het collecterooster van het CBF mag slechts geschieden gedurende 

twee dagen binnen de voor de organisatie bestemde periode.  

c. Wanneer de werving wordt uitbesteed aan een professioneel bureau, dienen de wervers van dit 

bureau gedurende het werven in het bezit te zijn van een toestemmingsbrief van de organisatie 

waarvoor wordt geworven. Deze toestemmingsbrief moet tijdens het werven aan een ieder getoond 

kunnen worden. 

d. Plaatselijke verenigingen of stichtingen kunnen voor werving volstaan met een melding via het 

daarvoor bestemde formulier. 

e. Werving voor/door plaatselijke organisaties mag slechts worden gemeld voor twee dagen binnen 

een zogenaamde vrije periode. 

f. Wervers van plaatselijke organisaties moeten de acceptatiebrief van de melding van de gemeente 

tijdens het werven aan een ieder kunnen tonen. 

g. Alle overige organisaties dienen voor werving een collectevergunning aan te vragen voor maximaal 

twee dagen in een vrije periode, met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. 

h. Bij de aanvraag voor een vergunning dient een toestemming van de organisatie waarvoor wordt 

geworven te worden overgelegd. 

i. Er mogen niet meer dan vier wervers tegelijk in de gemeente worden ingezet. 

j. De wervers moeten voldoen aan de Gedragscode van de brancheorganisatie Direct Dialogue 

Donateurwervers Nederland. 

k. Na de collecte dient de vergunninghouder binnen één maand een opbrengstenstaat aan het college 

te overleggen. 

Artikel 2.6 Melding lokale organisaties 

1. Gelet op het bepaalde in artikel 5:13, lid 2, APV beslist het college binnen twee weken of de 

collecte mag doorgaan.  

2. Er wordt in één week niet meer dan één inzamelingsactie gelijktijdig per kern gehouden. 

3. Na de collecte dient de organisatie binnen één maand een opbrengstenstaat aan het college te 

overleggen. 
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Hoofdstuk 3. Criteria voor venten 

Artikel 3.1 Algemene voorschriften 

Voor het venten geldt dat de venter zich te allen tijde moet kunnen identificeren met een geldig 

legitimatiebewijs. 

Artikel 3.2 Ventverbod 

Venten is niet toegestaan wanneer: 

a. er meer dan twee venters tegelijkertijd in dezelfde omgeving aan het venten zijn; 

b. er gebruik wordt gemaakt van luidsprekers, versterkers en/of andere vormen van versterkt 

geluid; 

c. er binnen een straal van 100 meter van schoolgebouwen, verzorgingscentra, kerkgebouwen ten 

tijde van een dienst, gebruik wordt gemaakt van een belsignaal om de komst van de 

verkoopwagen aan te kondigen; 

d. het verkeer door een venter in zijn doorgang wordt belemmerd; 

e. de veiligheid op de weg of op het water in gevaar wordt gebracht; 

f. wordt gevent op en direct rondom het terrein van een standplaats gedurende de periode dat de 

betreffende standplaats wordt ingenomen door een standplaatshouder of een evenement wordt 

gehouden; 

g. wordt gevent op of rondom het terrein waarop een evenement wordt gehouden. 

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 

Artikel 4.1 Inwerkingtreding 

Deze beleidsregels treden in werking op 5 december 2014. 

Artikel 4.2 Citeertitel  

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregel collecteren en venten 2014’. 
 
 
 
 


