Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Krimpen aan den
IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel:
OVERWEGENDE DAT:
Op 1 januari 2013 de gewijzigde Drank en Horecawet in werking is getreden waarbij in artikel
41, eerste lid sub b de bevoegdheid om ambtenaren als toezichthouders aan te stellen is
neergelegd bij de burgemeester;
Op grond van artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet aangewezen
ambtenaren belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de
bepalingen genoemd in artikel 44a van de Drank- en Horecawet;
De aangewezen toezichthouder voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de ‘Regeling
toezichthoudende ambtenaren Drank – en Horecawet’;
Gelet op: het bepaalde in titel 5.2 van Algemene wet bestuursrecht;
artikel 20 en artikel 41 eerste lid sub b Drank- en Horecawet;
de ‘Regeling toezichthoudende ambtenaren 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
BESLUIT:
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;
Algemene Plaatselijke Verordening 2013;
Havenverordening 2013;
Afvalstoffenverordening;
Marktverordening;

Wet op de Kansspelen;
Wet Basisregistratie Personen

Daarnaast de heer F. van Pelt aan te wijzen als toezichthouders 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 persoon;
IV.
Het besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan.

Aldus vastgesteld te Krimpen aan den IJssel op ……...2018
De burgemeester Krimpen aan den IJssel,
M.W. Vroom

