Beleid gemeente Elburg
In Elburg worden de volgende voorschriften in de vergunning opgenomen:
als collectanten mogen alleen optreden personen van 16 jaar en ouder;
de inzameling moet plaats hebben tussen 9.00 en 22.00 uur;
indien bij de inzameling gebruik wordt gemaakt van bussen, moeten deze ten genoegen van de politie zijn
gesloten en verzegeld;
iedere collectant moet in het bezit zijn van een door de houders van deze vergunning afgegeven legitimatiebewijs;
binnen 30 dagen na afloop der inzameling moet van de opbrengst mededeling worden gedaan aan burgemeester en wethouders waarvoor van bijgevoegde collectestaat gebruik moet worden gemaakt.

Beleid gemeente Elburg
In zijn vergadering van 4 maart 2003 heeft het college de volgende beleidsregel vastgesteld:
Instellingen, organisaties, particulieren etc. die niet op of aan de weg of niet aan de huizen collecteren maar
collecteren in voor het publiek toegankelijke ruimten, vrijstelling te verlenen ter uitvoering van artikel 5.2.1, lid
4.
Toelichting:
In art. B25 van de vorige APV was het inzamelen van geld en goederen geregeld. In lid 1 stond: Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders op of aan de weg of aan de huizen een inzameling
van geld of goederen te houden. In art. 5.2.1 lid 1 van de huidige APV staat: Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan
te bieden.
Volgens de toelichting op dit artikel wordt een inzameling als openbaar aangemerkt als deze aan de openbare
weg of van daaraf zichtbaar dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke plek plaatsvindt. Onder voor
het publiek toegankelijke plekken worden ook verstaan winkels, kerken scholen enz. Vaak ziet men op de toonbank bij een winkel een collectebusje staan voor bijv. blinde geleide honden, Rode Kruis, hartstichting enz. In
kerken wordt er elke zondag gecollecteerd. Ook staat er vaak bij de uitgang van kerken en op scholen een
busje voor de zending. Deze collecten vielen niet onder art. B25 van de huidige APV en hadden dus geen vergunning nodig. Zij vallen nu wel onder art. 5.2.1 van de nieuwe APV en zijn daarom vergunningplichtig. Dit is
een ongewenste situatie.
Art. 5.2.1 lid 4 van de nieuwe APV zegt dat het college onder door hem te stellen voorschriften vrijstelling kan
verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod voor inzamelingen die gehouden worden door daarbij aangewezen instellingen. Instellingen, organisaties, particulieren etc. die collecteren in voor het publiek toegankelijke
ruimten en niet op of aan de weg of niet aan de huizen collecteren, wordt vrijstelling van de vergunningplicht
verleend zondere nadere voorschriften.
Beleid gemeente Elburg met betrekking tot de verlening van collectevergunningen
De enkele omstandigheid dat een (niet op het landelijk collecteplan voorkomende) organisatie als betrouwbaar
is aan te merken, behoeft niet automatisch te betekenen dat een verzoek om collectevergunning dient te worden ingewilligd. Dat zou tot overlast voor het publiek en ‘oververzadiging’ van de markt kunnen leiden. Een
zekere ordening van het collecteren binnen een gemeente is daarom wel gewenst.
Het beleid van Elburg inzake de verlening van collectevergunningen is er op gericht:
enerzijds dat de inzamelingen geschieden door bonafide te achten in stellingen, en
anderzijds dat het aantal collecten beperkt wordt gehouden en gelijk matig over het jaar wordt verdeeld.
Daartoe wordt allereerst plaats ingeruimd voor de collecten van landelijke instellingen, voorkomende op het
collecteplan.
Instellingen die niet op dit collecteplan voorkomen zijn doorgaans aangewezen op de in dit plan voorkomende
vrije perioden. Het beleid is er op gericht om in deze periode vergunning te verlenen voor plaatselijke instellingen, organisaties, end.
Beleid gemeente Elburg Ventvergunningen
Het beleid inzake ventvergunningen is er op gericht dat plaatselijke verenigingen één actie per jaar in de gehele
gemeente mogen houden en in de kernen twee keer per jaar.

