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Samenvatting:
De Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 (APV) moet aangepast worden om een

koppeling aan de feitcodes die het Openbaar Ministerie hanteert mogelijk te maken. Het betreft

aen technische aanpassing.

Ondenrverp:
üVijziging Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012, artikel 6.1 in verband met

feitgecodeerde werkwijze Open baar M i n isterie.



Registratienummer: 1 480665
Ondeniverp: Wijziging Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012, artikel 6.1 i.v.m
feitgecodeerde werkwijze Openbaar Ministerie.

Middenbeemster, 9 juli 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

Team Handhaving van de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken

samen bij het opleggen van straffen of geldboetes voor overtredingen en de registratie en het

beheer hiervan. Registratie en beheer van transacties die gaan over overtredingen op grond

van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 (APV) vinden plaats in de

applicatie Transactiemodule (TM).

Huidioe werkwiize feitoecodeerd werken
Het OM maakt gebruik van specifieke feitcodes voor overtredingen die hun basis hebben in

lokale verordeningen, zoals de APV. Als er een feitcode is opgenomen voor een specifieke
gedraging, kan gebruik worden gemaakt van de feitgecodeerde werkwiize: er wordt een

combibon opgemaakt die via de TM en het Centraal Justitieel lncassobureau (CJIB) verder

wordt verwerkt en afgedaan.

Wiiziqinq in de koppelinq van de feitcodes
Halveruveg e 2019 zal een wijziging plaatsvinden in de koppeling van de feitcodes met lokale

verordeningen. Het CJIB gaat dan gebruik maken van de referentietabellen van Justid voor

de koppeling met de feitcodes. Een voordeel hiervan is dat de gemeente zelf niet

meer de APV{eksten hoeft te registreren in de TM en dat de APV-artikelen altijd gekoppeld

zijn aan de juiste feitcode.

Noodzaak om de APV aan te passen

Voor het feitgecodeerd handhaven en afdoen is vereist dat de APV voldoende overeenkomt

met de feitomschrijving van de feitcode. Het gaat dan vooral om de onderdelen van de

overtreding die bewezen moeten worden (de delictsbestanddelen).
Voor de feitomschrijving van de feitcode wordt door het OM aangesloten bij de

modelverordeningen van de VNG.
De bepalingen van de APV zijn gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Dat

betekent dat de bepalingen voldoende overeenkomen met de feitomschrijving en de APV-

bepaling gekoppeld kan worden aan de feitcode. De bepalingen uit de APV hoeven daarom

niet te worden aangepast.

Het CJIB heeft de gemeente een overzicht verstrekt van de artikelen die nog niet gekoppeld

zijn aan de feitcodes van Justid. Daaruit blijkt dat artikel 6.1 van de APV onvolledig is. Dit

artikel bevat de artikelen op overtreding waarvan een geldboete wordt opgelegd. Niet alle

artikelen zijn in deze bepaling opgenomen. Overtreding van de ontbrekende artikelen kan

niet op de wijze zoals hierboven beschreven worden afgedaan. Daarom is een wijziging van

de APV toch noodzakelijk.
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Oplossi ngsrichtingen :

Artikel 6.1 APV moet worden aangepast. Wij stellen voor het artikel gelijk te laten luiden met

artikel 115 van de APV van Purmerend. Dit artikel bevat een algemene bepaling en somt de

artikelen op overtreding waarvan een geldboete wordt opgelegd niet stuk voor stuk op.

We stellen ook voor niet langer onderscheid te maken tussen geldboetes van de eerste of de

tweede categorie; alle overtredingen worden gestraft met een geldboete van de tweede

categorie. Het verschil tussen de eerste en tweede categorie heeft te maken met de zt'taarte
van de overtredingen. Het is lastig algemene criteria te geven voor de vraag of een

overtreding van een gemeentelijke verordening bedreigd moet worden met een boete van de

eerste (lichte overtredingen) dan wel de tweede categorie. De hoogte van een op te leggen

boete zal in overeenstemming moeten zijn met de aard van de overtreding. Gezien de aard

van de bepalingen van de APV wordt als algemene lijn gehanteerd dat op overtredingen een

straf van de tweede categorie wordt gesteld.
Het gaat om de volgende aanpassing:

Artikel 6.1 APV Beemster 2012
1. Overtreding van het bij of krachtens de

volgende artikelen bepaalde en de op
grond van artikel 1.4 daarbij gegeven
voorschriften en beperkingen wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste
drie maanden of geldboete van de
tweede categorie en kan bovendien
worden gestraft met openbaarmaking
van de rechterlijke uitspraak: artikel 2:1,
2:22, 2:32, 2:39, 2:44, 2:46, 2:59, 3:4,

3:6, 3:8, 3:9, 3:10, 3'.11, 3'.14, 3:15, 4:13,
5:3 en 5:4.

2. Overtreding van het bij of krachtens de
volgende artikelen bepaalde en de op
grond van artikel 1.4 daarbii gegeven
voorschriften en beperkingen wordt
gestraft met een geldboete van de
eerste categorie: artikel 2:6, 2:9, 2'.10,
2:1 1, 2:12, 2:15, 2:16, 2:17, 2:19, 2:20,
2:23, 2;25, 2:29, 2:31, 2'.32, 2'.33, 2:36,
2:41, 2:42, 2:43, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50,
2:51, 2'.52, 2;53, 2:58, 2:60, 2:60a, 2'.62,
2:67,2;68,2:69,2:73, 4'.3, 4'.6, 4:7a, 4:8,
4:9, 4:9a, 4:11, 5'.2, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8,

5:9, 5:10, 5:1 1, 5:18, 5:19, 5:23 en 5:32.

Artikel 6.1 APV Beemster 2012
1. Overtreding van het bij of krachtens

deze verordening bepaalde wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste
drie maanden of geldboete van de
tweede categorie.

2. Onverminderd het bepaalde in het
eerste lid kan overtreding van het bijof
krachtens deze verordening worden
gestraft met openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak.
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Meetbare doelstel I i ngen :

Na aanpassing van de APV kan de koppeling met de feitcodes alsnog worden gemaakt

Fi nanciële consequenties/risico's :

N.v.t.

Communicatie:
De wijziging van de APV wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd

Monitori ng/evaluatie :

N.v.t.

Voorstel:
Artikel 6.1 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 te wijzigen zoals

voorgesteld.

b r wethoud Beemster,

t) cnrs

Bijlage:
- raadsbesluit / wijzigingsverordening APV

A.J.M. van Beek
burgemeester

C.P. van Du voorde
secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2019,

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

BESLUIT

Artikel I

De Algemeen plaatselijke verordening Beemster 2012 wordt als volgt gewijzigd

Artikel 6.1 APV Beemster 2012
1. Overtreding van het bij of krachtens de

volgende artikelen bepaalde en de op
grond van artikel 1.4 daarbij gegeven
voorschriften en beperkingen wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste
drie maanden of geldboete van de
tweede categorie en kan bovendien
worden gestraft met openbaarmaking
van de rechterlijke uitspraak: afükel2:1 ,

2:22, 2:32, 2:39, 2:44, 2'.46, 2:59, 3:4,

3:6, 3:8, 3:9, 3:10, 3:1 1 , 3'.14,3:15, 4:1 3,

5:3 en 5:4.
2. Overtreding van het bij of krachtens de

volgende artikelen bepaalde en de op
grond van artikel 1.4 daarbij gegeven
voorschriften en beperkingen wordt
gestraft met een geldboete van de
eerste categorie: artikel 2'.6, 2:9, 2:10,
2:11,2:12,2'.15, 2:16,2:17 , 2'.19, 2:20,
2:23, 2:25, 2:29, 2:31, 2'.32, 2:33, 2:36,
2'.41, 2'.42, 2'.43, 2'.47, 2'.48, 2"49, 2'.50,
2:51, 2'.52, 2'.53, 2'.58, 2:60, 2:6Qa, 2'.62,
2'.67, 2'.68, 2'.69, 2'.7 3, 4'.3, 4:6, 4:7 a, 4:8,

4:9, 4:9a, 4:11 , 5:2,5:5, 5:6, 5:7, 5:8,
5:9, 5:10, 5:1 1 , 5:18, 5:19, 5:23 en 5:32.

Artikel 6.1 APV Beemster 2012
1. Overtreding van het bij of krachtens

deze verordening bepaalde wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste
drie maanden of geldboete van de
tweede categorie.

2. Onverminderd het bepaalde in het
eerste lid kan overtreding van het bij of
krachtens deze verordening worden
gestraft met openbaarmaking van de
rechterlijke u itspraak.



Registratienummer: 1 480665
Onderwerp: Wijziging Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012, artikel 6.1 i.v.m.
feitgecodeerde werkwijze Open baar M i nisterie.

Artikel ll

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 24 september 2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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