Onderwerp:
Aanwijzing toezichthouder gemeente Krimpen aan den IJssel
Te besluiten om:
I.
de heer F. van Pelt
aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in;
artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet;
artikel 6.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening 2013;
artikel 7.1 Havenverordening 2013;
artikel 20 Afvalstoffenverordening
artikel 34 lid 2 Wet op de Kansspelen
artikel 5:11 Algemene Wet Bestuursrecht
artikel 27 marktverordening
artikel 4.2 wet Basisregistratie Personen
en als toezichthouder en handhaver Openbare Ruimte (Domein 1)

De heer F. van Pelt is werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporings Ambtenaar Domein
1 bij Handhaving Support B.V.,
II.
De aanwijzing van kracht te laten zijn tot wederopzegging van de overeenkomst afgesloten
met Handhaving Support B.V.;

III.
Dit besluit bekend te maken door publicatie in Het Kontakt, op de gemeentelijke website en
een afschrift van dit besluit toe te zenden aan bovengenoemde personen;
IV.
Het besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan.
Inleiding:
Naast de werkzaamheden als BOA is het van belang dat genoemde als toezichthouder van
de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt aangewezen.
Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die is belast met het houden van toezicht
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.
De Awb regelt met name het specifiek toekennen van bevoegdheden aan toezichthouders.
Het betreft de in de artikelen 5:15 tot en met 5:19 Awb opgenomen bevoegdheden tot het
betreden van plaatsen, het vorderen van inlichtingen, inzage in zakelijke gegevens,
onderzoek van zaken, onderzoek van vervoersmiddelen en hun lading en het vorderen
stilhouden van bestuurder van een vervoermiddel. De APV regelt dit in artikel 6.3

De aanwijzing als toezichthouder geeft, naast de mogelijkheid om als BOA strafrechtelijk te
handhaven, de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden (bestuursdwang en last
onder dwangsom).
Beoogd effect
Het effect dat wij beogen met de aanstelling van toezichthouders is een positieve , duurzame
en effectieve beïnvloeding van het gedrag van met name de inwoners en
(horeca)ondernemers in onze gemeente.
Daarnaast is deze aanstelling, met uitzondering van de aanstelling als toezichthouder Dranken Horeca Wet, hetgeen immers een wettelijke verplichting is, de uitkomst van de pilot
waarmee we ervaring opgedaan hebben met gemeentelijk toezicht en handhaving.
Tijdsduur van de aanwijzing en inwerkingtreding besluit:
De aanwijzing van kracht te laten zijn tot wederopzegging van de overeenkomst afgesloten
met Handhaving Support B.V..
Communicatie:
Dit besluit bekend te maken door publicatie in Het Kontakt, op de gemeentelijke website en
een afschrift van dit besluit toe te zenden aan de aangewezen personen.
Financiën:
In de begroting 2018 is geld voor de inhuur BOA’s gereserveerd.
Mogelijkheid van bezwaar en beroep
Tegen dit aanwijzingsbesluit kan geen bezwaar worden aangetekend.
E.D.Kranenburg
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