Week 29, 20 juli 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de
Jutter en de Hofgeest.

INHOUD
1.
2.
3.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Beleidsregels gebiedsverbod
Wijzigingen arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 8 juli 2017 tot
en met 14 juli 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
De Noostraat 69, aanleg kabels en leidingen t.b.v. openbaar telecommunicatienetwerk (10/07/2017) 182292017;
Oosterduinweg 35, plaatsen dakopbouw (10/07/2017) 18348-2017;
Lijsterlaan 7, plaatsen dakkapel (12/07/2017)18594-2017;
Lijsterlaan 7, herstel en uitbreiden garage (13/07/2017) 18719-2017;
Lijsterlaan 7, vervangen aanbouw (13/07/2017) 18714-2017.
Velsen-Noord
Stratingplantsoen 101, plaatsen vredespaal (10/07/2017) 18321-2017.
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 17, kappen boom (10/07/2017) 18297-2017;
Hagelingerweg 132C, wijzigen bedrijfspand in twee appartementen (12/07/2017) 18637-2017;
Wulverderlaan 3, renoveren entree school (14/07/2017) 18892-2017.
Velserbroek
Fregat 76, oprichten schuur (08/07/2017) 18106-2017;
Fregat 75, oprichten schuur (11/07/2017) 18475-2017;
Botter 35, realiseren invalidenlift (13/07/2017) 18771-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
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Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Grevelingenstraat 13, plaatsen glazen overkapping (13-07-2017) 13533-2017.
Velsen-Zuid
Genieweg 36 en 38, gebruiken weiland voor parkeren, aanleggen 2 pontonbruggen, realiseren in-/uitrit /op de N202
(project tijdelijk ten behoeve van evenementen) (13/07/2017) 11084-2017.
Driehuis
Wolff en Dekenlaan 1. plaatsen 4 noodlokalen (tijdelijk) (17/07/2017) 14418-2017.
Velsen-Noord
Witte Hekweg 68, oprichten opslagloods (17/07/2017) 14375-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velserbroek
Fregat 78, plaatsen warmtepomp (17/07/2017) 17882-2017
BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Kennemerlaan 162, verkleinen en verhogen uitbouw (11/07/2017) 12852-2017;
De Olmen 25 J, plaatsen balkonbeglazingssysteem (13/07/2017) 13036-2017;
Stolstraat 16, plaatsen dakkapel (17/07/2017) 13715-2017.
Driehuis
P.C. Hooftlaan 52, plaatsen dakkapel (17/07/2017) 13799-2017.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 23, inpandige constructieve doorbraak (17/07/2017) 14185-2017.
Velsen-Noord
Geelvinckstraat: 70, 76-86, 90, 94-96, 100-112, 95, 105-109, 113-117, 127-135 en.
Heirweg: 95, 105-109, 113-117, 127-135 en.
Ladderbeekstraat: 89-99, 105-117, 121,127-129 en.
Schoonoordstraat :2-4, 8-32, 36-38, 42, 1-3, 7, 13-23, 27-29, 33-39, 43 en .
Wijkeroogstraat: 176-178, 182-184, 188-190, 194-198, 202-218, vervangen gevelkozijnen, aanpassen goot en
dakranddetails, aanbrengen buitendeur in de berging (13/07/2017) 13524-2017;
Olieweg 1C, uitbreiden laaddock (17/07/2017) 13306-2017.
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Santpoort-Noord
Paramaribostraat 42, legaliseren erfafscheiding (12/07/2017) 11088-2017.
Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen drie vlaggenmasten (13/07/2017) 9761-2017.

Ingetrokken standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
standplaatsvergunning voor de wekelijkse verkoop van vis van woensdag t/m vrijdag aan de Planetenweg t.o. de
Dekamarkt ter hoogte van huisnummer 74 te IJmuiden (17/07/2017) 18396-2017.

2. Beleidsregels gebiedsverbod
Burgemeester van Velsen maakt bekend dat hij op 11 juli 2017 heeft besloten:
1.

2.

de Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen 2016 te wijzigen door in artikel 2:1 lid 1 aan
feitentabel 2 ‘Huisvredebreuk / lokaalvredebreuk’ (artikel 138 Wetboek van Strafrecht) toe te voegen als feit
waarvoor een verbod kan worden opgelegd;
De wijziging in werking te laten treden daags na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen.
Tevens ligt de regeling 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze
regeling wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.overheid.nl
Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen
Inhoudsopgave
INLEIDING
HOOFDSTUK 1: Bevoegdheid en rollen bij opleggen gebiedsverbod en meldplicht
1.1 Bevoegdheid burgemeester
1.2 Politie levert relevante informatie aan
1.3 Overleg met officier van justitie
HOOFDSTUK 2: Gebiedsverbod
2.1 Ordeverstorende gedragingen
2.2 Gebiedsverbod bij herhaaldelijke openbare ordeverstoring
2.3 Gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoring
2.4 Duur gebiedsverbod
2.5 Voornemen opleggen gebiedsverbod
2.6 Opleggen gebiedsverbod
2.7 Meldingsplicht
HOOFDSTUK 3: Slotbepalingen
3.1 Toezicht en handhaving
3.2 Slotbepalingen
Bijlage 1: Schema opleggen gebiedsverbod bij herhaaldelijke openbare ordeverstoringen 7
Bijlage 2: Schema opleggen gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoringen 7
De burgemeester van Velsen,
Gelet op
De artikelen 172a Gemeentewet, artikel 1:3 lid 4 en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;
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Het volgende overwegende;
Inleiding
Het uitgangspunt in Velsen is om zo veel mogelijk te voorkomen dat incidenten of calamiteiten plaatsvinden. Zo
worden bij evenementen voorwaarden aan de vergunningen gesteld met betrekking tot de veiligheid op het
evenement. Bij grote evenementen zijn er vaak beveiligers aanwezig, zijn er verkeersregelaars om de veiligheid
van weggebruikers en bezoekers te garanderen en zijn er regels voor horecaondernemers over het schenken
van
alcohol. Ook op andere veiligheidsterreinen worden overlastsituaties geanalyseerd, beleidsplannen opgesteld,
capaciteit vrijgemaakt en anderszins inzet gepleegd door gemeente, politie, openbaar ministerie en overige
partners om overlast en openbare ordeverstoringen te voorkomen.
Incidenten en calamiteiten zijn alleen niet altijd te voorkomen. In dergelijke situaties kan het nodig zijn dat de
burgemeester een maatregel neemt om de rust en orde in de samenleving te herstellen. Op grond van de
Gemeentewet kan de burgemeester bevelen geven om de openbare orde te handhaven. En sinds 2010 kan hij
extra maatregelen nemen. Toen is namelijk de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige
Overlast in werking getreden. Eén van de bevoegdheden is het gebiedsverbod (artikel 172a Gemeentewet),
waarbij de ordeverstoorder een verbod krijgt om zich in een bepaalde straat of een gedeelte van een gemeente
te
bevinden. Het gebiedsverbod kan worden gecombineerd met een meldingsplicht, waarbij de overtreder zich op
bepaalde tijdstippen op een bepaalde locatie moet melden.
In deze beleidsregels staat hoe de burgemeester van Velsen gebruikmaakt van het gebiedsverbod. Het
gebiedsverbod is een zwaar middel om overlast in een bepaald gebied tegen te gaan. Het grijpt diep in op de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Daarom moet de burgemeester ook zorgvuldig met deze
bevoegdheid omgaan. Maar er zijn er situaties denkbaar waarbij het gebiedsverbod onderdeel wordt van een
plan
van aanpak om de orde te handhaven. Denk aan evenementen of aan de nieuwjaarswisseling waarbij een
ordeverstoorder na een waarschuwing toch weer voor onrust zorgt. Het gebiedsverbod zou dan als uiterst
middel
(ultimum remedium) kunnen worden ingezet, als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden en de beginselen
van
behoorlijk bestuur. In deze beleidsregels staat hoe de burgemeester gebruikmaakt van de bevoegdheid.
Besluit vast te stellen:
Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen
HOOFDSTUK 1 Bevoegdheid en rollen bij opleggen gebiedsverbod en meldplicht
1.1 Bevoegdheid burgemeester
1. Op grond van artikel 172a eerste lid Gemeentewet kan de burgemeester aan een persoon die individueel of
in
groepsverband de openbare orde ernstig heeft verstoord of bij groepsgewijze ernstige verstoring van de
openbare orde een leidende rol heeft gehad, dan wel herhaaldelijk individueel of in groepsverband de openbare
orde heeft verstoord of bij groepsgewijze verstoring van de openbare orde een leidende rol heeft gehad, bij
ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde een bevel geven:
a. zich niet te bevinden in of in de omgeving van een of meer bepaalde objecten binnen de gemeente, dan wel
in
een of meer bepaalde delen van de gemeente:
b. zich op bepaalde tijdstippen te melden op of vanaf bepaalde plaatsen, al dan niet in een andere gemeente.
2. Een op grond van artikel 172a Gemeentewet genomen besluit kan uitsluitend worden genomen door de
burgemeester en kan dus niet worden gemandateerd.
3. De burgemeester kan ook een bevel geven aan een betrokkene aan wie door een private organisatie al een
sanctie is opgelegd, vanwege de ernstige vrees voor verdere ordeverstoring.
4. De burgemeester kan van de beleidsregels afwijken als dat door bijzondere omstandigheden gelet op de
openbare orde noodzakelijk is.
1.2 Politie levert relevante informatie aan
1 Het besluit tot het opleggen van een gebiedsverbod of een meldplicht neemt de burgemeester op basis van
relevante informatie die door de politie is samengebracht in een dossier. Het dossier bevat alle meldingen,
mutaties, processen-verbaal, signalen uit de buurt en waarnemingen zoals bekend bij politie die van belang zijn
voor het besluit.
2 Indien er sprake is van spoed wordt het dossier achteraf, doch zo snel mogelijk, samengesteld.
1.3 Overleg met Officier van Justitie
1. Voordat de burgemeester besluit om een gebiedsverbod of meldplicht op te leggen, wordt nagegaan of de
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officier van justitie reeds een gedragsaanwijzing heeft opgelegd op grond van artikel 509hh van het Wetboek
van
Strafvordering. Indien de officier van justitie een gedragsaanwijzing in de vorm van een gebiedsverbod heeft
opgelegd, legt de burgemeester geen gebiedsverbod op voor hetzelfde gebied.
2. Het opleggen van een gebiedsverbod of meldplicht door de burgemeester betekent niet dat er geen
strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie meer plaatsvindt tegen de gepleegde feiten.
HOOFDSTUK 2 Voorwaarden gebiedsverbod en meldplicht
2.1 Ordeverstorende gedragingen
1. In de feitentabel staat voor welke ordeverstoringen of strafbare feiten een gebiedsverbod of een meldplicht
kan
worden opgelegd. De duur van het verbod is afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit.
Feitentabel categorie 1: feiten waarvoor een verbod van 4 weken kan worden opgelegd
Samenscholing en ongeregeldheden 2:1 APV
Ordeverstoring bij evenement 2:18 APV
Hinderlijk gedrag op of aan de weg 2:38 APV
Hinderlijk drankgebruik op de weg 2:39 APV
Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten 2:41 APV
Feitentabel categorie 2: feiten waarvoor een verbod van 8 weken kan worden opgelegd
Drugshandel/-gebruik op straat 2:58 APV
Straatprostitutie 3:9 APV
Huisvredebreuk / lokaalvredebreuk 138 Sr.
Wederspannigheid 180 Sr.
Wederspannigheid in vereniging 182 Sr.
Belediging ambtenaar in functie 266 jo. 267 Sr.
5
Eenvoudige mishandeling 300 Sr.
Diefstal 310 Sr.
Diefstal met braak 311 lid 1 sub 5 Sr.
Baldadigheid / straatschenderij 424 Sr.
Openbare dronkenschap 452 Sr.
Ordeverstoring in dronkenschap 426 Sr.
Feitentabel categorie 3: feiten waarvoor een verbod van 12 weken kan worden opgelegd
Openlijke geweldpleging 141 Sr.
Mishandeling ambtenaar in functie 304 Sr.
Geweld tegen hulpverleners of andere ambtenaren in functie 304 Sr.
Handel in harddrugs 2 Opiumwet
Handel in softdrugs 3 Opiumwet
Bedreiging 285 Sr.
Doodslag 287 Sr.
Moord 289 Sr.
Zware mishandeling 302. Sr.
Zeden 240-250 Sr.
Misdrijf tegen openbaar gezag 179 Sr.
Niet voldoen aan bevel of vordering 184 Sr.
Verbod voorhanden hebben wapens Art. 26 WWM*
Verbod dragen wapens Art. 27 WWM
2. De in de feitentabel genoemde feiten hoeven niet plaats te vinden in de openbare ruimte of in een voor een
publiek toegankelijke inrichting als er maar sprake is van een relatie met de openbare orde.
3. Onder feiten worden ook pogingen en dreigingen verstaan indien hierdoor de openbare orde verstoord is of
kan worden.
4. De genoemde feiten blijken uit een aangezegd of uitgereikt proces-verbaal of een rapportage van een
opsporingsambtenaar.
2.2 Gebiedsverbod bij herhaaldelijke openbare ordeverstoring
1. Een gebiedsverbod wordt in de regel opgelegd bij herhaaldelijke verstoring van de openbare orde. Er is
sprake
van herhaaldelijke openbare ordeverstoring indien de betrokkene binnen 13 maanden twee ordeverstorende
gedragingen zoals in de feitentabel pleegt.
2. Na een eerste geconstateerde openbare ordeverstoring wordt de betrokkene schriftelijk gewaarschuwd dat
de

5 / 16

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

burgemeester bij een volgende overtreding over kan gaan tot het opleggen van een gebiedsverbod.
2.3 Gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoring
Bij een ernstige openbare ordeverstoring wordt een gebiedsverbod na het eerste geconstateerde feit uit de
feitentabel of een dreiging daartoe opgelegd. De burgemeester motiveert in dit geval in het besluit dat sprake is
van gedragingen die zodanig ernstig en ingrijpend zijn voor de openbare orde dat dit het direct opleggen van
een
gebiedsverbod rechtvaardigt. Van een ernstige openbare ordeverstoring is in ieder geval sprake indien een
betrokkene een leidende rol heeft gespeeld bij een in groepsverband gepleegd feit van categorie 2 of 3 van de
feitentabel.
2.4 Duur gebiedsverbod
1. Het gebiedsverbod geldt tijdens de in de bekendmaking van het verbod genoemde periode en dagen.
2. Het gebiedsverbod kan in werking treden vanaf de dag dat het gebiedsverbod wordt uitgereikt.
3. Het gebiedsverbod wordt niet langer opgelegd dan noodzakelijk om een ordeverstoring te verhinderen, te
beletten of te beëindigen. De periode van het gebiedsverbod kan ten hoogste 4 weken duren voor feiten uit de
feitentabel van categorie 1, ten hoogste 8 weken voor categorie 2 en ten hoogste 12 weken voor categorie 3.
Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn maar kan verspreid worden over 13 maanden.
4. De duur van de gebiedsverbod wordt bij herhaaldelijke openbare ordeverstoring gerelateerd aan het laatst
gepleegde feit.
5. Indien de betrokkene aan wie een gebiedsverbod is opgelegd binnen 6 maanden na aanvang van het
gebiedsverbod opnieuw de openbare orde verstoort, wordt de betrokkene niet eerst gewaarschuwd maar wordt:
a. het gebiedsverbod verlengd met uiterlijk 12 weken indien er nog een gebiedsverbod van kracht is;
b. wederom een gebiedsverbod opgelegd met uiterlijk 12 weken als het gebiedsverbod reeds is afgelopen.
6
2.5 Voornemen opleggen gebiedsverbod
1. Voordat het besluit tot het opleggen van een gebiedsverbod wordt genomen, wordt de betrokkene eerst
schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot het opleggen van het gebiedverbod. Het voornemen wordt in
persoon uitgereikt door de politie en indien mogelijk aangetekend verstuurd.
2. De betrokkene wordt in de regel in de gelegenheid gesteld om binnen vijf dagen na bekendmaking van het
voornemen tot het opleggen van een gebiedsverbod zijn of haar zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren
te
brengen.
3. Van de termijn voor een zienswijze kan bij een evenement worden afgeweken als snel handelen is vereist.
De
betrokkene wordt dan direct na het incident in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze mondeling of
schriftelijk naar voren te brengen.
4. Van een zienswijze kan worden afgezien in spoedeisende situaties. Van een dergelijke situatie is sprake als
direct optreden is vereist en er geen tijd verloren kan gaan met het bieden van een gelegenheid om een
zienswijze naar voren te brengen.
2.6 Opleggen gebiedsverbod
1. In het besluit tot het opleggen van een gebiedsverbod staat:
a) op welke feiten het gebiedsverbod is gebaseerd, blijkende uit een door de politie aangezegd of uitgereikt
proces-verbaal;
b) een motivering tot het opleggen van het gebiedsverbod;
c) waarom er ernstige vrees voor verdere openbare ordeverstoring is;
d) voor welke periode het gebiedsverbod geldt;
e) voor welk gebied het gebiedsverbod geldt en wat de relatie is tussen het aangewezen gebied en het
opleggen van het gebiedsverbod;
f) of en wanneer een waarschuwing is opgelegd;
g) of een zienswijze kenbaar is gemaakt, zo ja wat deze zienswijze was en wat de reactie van de
burgemeester op de zienswijze is;
h) een bezwarenclausule;
i) overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn.
2. Indien de betrokkene kan aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft om zich op te houden in het
aangewezen gebied, wordt het gebied aangepast door het aanbrengen van een looproute. Doorgaans zal het
daarbij gaan om de toegang tot belangrijke voorzieningen zoals het woonhuis, regulier werk, een arts, een
advocaat, een zorginstelling of een hulpverleningsinstantie van betrokkene.
3. De beschikking wordt door de politie in persoon uitgereikt en indien mogelijk per aangetekende post
verstuurd.
4. Een afschrift van het gebiedsverbod gaat naar de teamchef van de politie en de Officier van Justitie.
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2.7 Meldingsplicht
1. Indien het nodig is om een betrokkene op bepaalde tijdstippen weg te houden van een bepaalde locatie,
zoals
tijdens een evenement of een betoging, kan het gebiedsverbod in combinatie met een meldingsplicht opgelegd
worden. Een betrokkene moet zich dan op bepaalde tijdstippen melden op een bepaalde locatie.
2. De meldingsplicht wordt opgelegd voor ten hoogste 12 weken en duurt niet langer dan het gebiedsverbod.
3. De meldingsplicht wordt zoveel mogelijk opgelegd in de gemeente waar de betrokkene woonachtig is.
HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen
3.1 Toezicht en handhaving
1. De politie houdt toezicht op de naleving van het gebiedsverbod en de meldingsplicht.
2. Overtreding van het gebiedsverbod is strafbaar op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht (Sr).
3.2 Slotbepalingen
1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad, De
Jutter
en De Hofgeest.
2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels gebiedsverbod en meldplicht Velsen 2017.
Aldus vastgesteld op 11 juli 2017
De burgemeester van Velsen,
F.C. Dales
Bijlage 1: Schema opleggen gebiedsverbod bij niet als ernstig beoordeelde openbare ordeverstoringen
Openbare ordeverstoringen
Constatering Politie Burgemeester Openbaar Ministerie
Bij constatering eerste ordeverstorende gedraging Politie overhandigt relevante informatie aan de
burgemeester.
Burgemeester beoordeelt op basis van dossier of sprake is van een ernstige openbare ordeverstorende
gedraging. Zo ja: volg dan het schema uit bijlage 2 op bladzijde 7.
Zo nee: Burgemeester stuurt op basis van relevante informatie een waarschuwingsbrief naar openbare
ordeverstoorder
Officier van justitie kan besluiten tot gedragsaanwijzing Bij constatering tweede en meer ordeverstorende
gedragingen
Politie overhandigt dossier aan burgemeester Burgemeester checkt of OvJ gedragsaanwijzing heeft opgelegd.
Ordeverstorende gedragingen: gebiedsverbod voor maximaal 12 weken Bij ordeverstorende gedragingen op
evenement kan ook een meldplicht worden opgelegd Officier van justitie kan besluiten tot gedragsaanwijzing Bij
constatering ordeverstorende gedraging tijdens of 6 maanden na aanvang van het gebiedsverbod Politie
overhandigt
dossier aan burgemeester Burgemeester checkt of OvJ gedragsaanwijzing heeft opgelegd. Ordeverstorende
gedragingen: gebiedsverbod (verlengen) voor maximaal 12 weken Bij ordeverstorende gedragingen op
evenement kan ook een meldplicht worden opgelegd Officier van justitie kan besluiten tot gedragsaanwijzing
Bij overtreding bevel Politie legt dossier voor aan OM Politie informeert burgemeester Vervolging op grond van
art. 184 Strafrecht
Bijlage 2: Schema opleggen gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoringen Ernstige openbare
ordeverstoring Constatering Politie Burgemeester Openbaar Ministerie
Bij constatering ernstige ordeverstorende gedragingen Politie overhandigt dossier aan burgemeester
Burgemeester checkt of OvJ gedragsaanwijzing heeft opgelegd. Ordeverstorende gedragingen: gebiedsverbod
voor maximaal 12 eken Bij ordeverstorende gedragingen op evenement kan ook een meldplicht worden
opgelegd Officier van justitie kan
besluiten tot gedragsaanwijzing Bij constatering ordeverstorende tijdens of 6 maanden na aanvang van het
gebiedsverbod Politie overhandigt dossier aan burgemeester Burgemeester checkt of OvJ gedragsaanwijzing
heeft opgelegd. Ordeverstorende gedragingen: gebiedsverbod (verlengen) voor maximaal 12 weken
Bij ordeverstorende gedragingen op evenement kan ook een meldplicht worden opgelegd Officier van justitie
kan
besluiten tot gedragsaanwijzing Bij overtreding bevel Politie legt dossier voor aan OM Beleidsregels
gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen Inhoudsopgave INLEIDING 2
HOOFDSTUK 1: Bevoegdheid en rollen bij opleggen gebiedsverbod en meldplicht 3
1.1 Bevoegdheid burgemeester 3
1.2 Politie levert relevante informatie aan 3
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1.3 Overleg met officier van justitie 3
HOOFDSTUK 2: Gebiedsverbod 3
2.1 Ordeverstorende gedragingen 4
2.2 Gebiedsverbod bij herhaaldelijke openbare ordeverstoring 4
2.3 Gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoring 4
2.4 Duur gebiedsverbod 4
2.5 Voornemen opleggen gebiedsverbod 5
2.6 Opleggen gebiedsverbod 5
2.7 Meldingsplicht 5
HOOFDSTUK 3: Slotbepalingen 5
3.1 Toezicht en handhaving 5
3.2 Slotbepalingen 5
Bijlage 1: Schema opleggen gebiedsverbod bij herhaaldelijke openbare ordeverstoringen 7
Bijlage 2: Schema opleggen gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoringen 7
3
De burgemeester van Velsen,
Gelet op
De artikelen 172a Gemeentewet, artikel 1:3 lid 4 en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;
Het volgende overwegende;
Inleiding
Het uitgangspunt in Velsen is om zo veel mogelijk te voorkomen dat incidenten of calamiteiten plaatsvinden. Zo
worden bij evenementen voorwaarden aan de vergunningen gesteld met betrekking tot de veiligheid op het
evenement. Bij grote evenementen zijn er vaak beveiligers aanwezig, zijn er verkeersregelaars om de veiligheid
van weggebruikers en bezoekers te garanderen en zijn er regels voor horecaondernemers over het schenken
van
alcohol. Ook op andere veiligheidsterreinen worden overlastsituaties geanalyseerd, beleidsplannen opgesteld,
capaciteit vrijgemaakt en anderszins inzet gepleegd door gemeente, politie, openbaar ministerie en overige
partners om overlast en openbare ordeverstoringen te voorkomen.
Incidenten en calamiteiten zijn alleen niet altijd te voorkomen. In dergelijke situaties kan het nodig zijn dat de
burgemeester een maatregel neemt om de rust en orde in de samenleving te herstellen. Op grond van de
Gemeentewet kan de burgemeester bevelen geven om de openbare orde te handhaven. En sinds 2010 kan hij
extra maatregelen nemen. Toen is namelijk de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige
Overlast in werking getreden. Eén van de bevoegdheden is het gebiedsverbod (artikel 172a Gemeentewet),
waarbij de ordeverstoorder een verbod krijgt om zich in een bepaalde straat of een gedeelte van een gemeente
te
bevinden. Het gebiedsverbod kan worden gecombineerd met een meldingsplicht, waarbij de overtreder zich op
bepaalde tijdstippen op een bepaalde locatie moet melden.
In deze beleidsregels staat hoe de burgemeester van Velsen gebruikmaakt van het gebiedsverbod. Het
gebiedsverbod is een zwaar middel om overlast in een bepaald gebied tegen te gaan. Het grijpt diep in op de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Daarom moet de burgemeester ook zorgvuldig met deze
bevoegdheid omgaan. Maar er zijn er situaties denkbaar waarbij het gebiedsverbod onderdeel wordt van een
plan
van aanpak om de orde te handhaven. Denk aan evenementen of aan de nieuwjaarswisseling waarbij een
ordeverstoorder na een waarschuwing toch weer voor onrust zorgt. Het gebiedsverbod zou dan als uiterst
middel
(ultimum remedium) kunnen worden ingezet, als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden en de beginselen
van
behoorlijk bestuur. In deze beleidsregels staat hoe de burgemeester gebruikmaakt van de bevoegdheid.
4
Besluit vast te stellen:
Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen
HOOFDSTUK 1 Bevoegdheid en rollen bij opleggen gebiedsverbod en meldplicht
1.1 Bevoegdheid burgemeester
1. Op grond van artikel 172a eerste lid Gemeentewet kan de burgemeester aan een persoon die individueel of
in
groepsverband de openbare orde ernstig heeft verstoord of bij groepsgewijze ernstige verstoring van de
openbare orde een leidende rol heeft gehad, dan wel herhaaldelijk individueel of in groepsverband de openbare
orde heeft verstoord of bij groepsgewijze verstoring van de openbare orde een leidende rol heeft gehad, bij
ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde een bevel geven:
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a. zich niet te bevinden in of in de omgeving van een of meer bepaalde objecten binnen de gemeente, dan wel
in
een of meer bepaalde delen van de gemeente:
b. zich op bepaalde tijdstippen te melden op of vanaf bepaalde plaatsen, al dan niet in een andere gemeente.
2. Een op grond van artikel 172a Gemeentewet genomen besluit kan uitsluitend worden genomen door de
burgemeester en kan dus niet worden gemandateerd.
3. De burgemeester kan ook een bevel geven aan een betrokkene aan wie door een private organisatie al een
sanctie is opgelegd, vanwege de ernstige vrees voor verdere ordeverstoring.
4. De burgemeester kan van de beleidsregels afwijken als dat door bijzondere omstandigheden gelet op de
openbare orde noodzakelijk is.
1.2 Politie levert relevante informatie aan
1 Het besluit tot het opleggen van een gebiedsverbod of een meldplicht neemt de burgemeester op basis van
relevante informatie die door de politie is samengebracht in een dossier. Het dossier bevat alle meldingen,
mutaties, processen-verbaal, signalen uit de buurt en waarnemingen zoals bekend bij politie die van belang zijn
voor het besluit.
2 Indien er sprake is van spoed wordt het dossier achteraf, doch zo snel mogelijk, samengesteld.
1.3 Overleg met Officier van Justitie
1. Voordat de burgemeester besluit om een gebiedsverbod of meldplicht op te leggen, wordt nagegaan of de
officier van justitie reeds een gedragsaanwijzing heeft opgelegd op grond van artikel 509hh van het Wetboek
van
Strafvordering. Indien de officier van justitie een gedragsaanwijzing in de vorm van een gebiedsverbod heeft
opgelegd, legt de burgemeester geen gebiedsverbod op voor hetzelfde gebied.
2. Het opleggen van een gebiedsverbod of meldplicht door de burgemeester betekent niet dat er geen
strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie meer plaatsvindt tegen de gepleegde feiten.
HOOFDSTUK 2 Voorwaarden gebiedsverbod en meldplicht
2.1 Ordeverstorende gedragingen
1. In de feitentabel staat voor welke ordeverstoringen of strafbare feiten een gebiedsverbod of een meldplicht
kan
worden opgelegd. De duur van het verbod is afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit.
Feitentabel categorie 1: feiten waarvoor een verbod van 4 weken kan worden opgelegd
Samenscholing en ongeregeldheden 2:1 APV
Ordeverstoring bij evenement 2:18 APV
Hinderlijk gedrag op of aan de weg 2:38 APV
Hinderlijk drankgebruik op de weg 2:39 APV
Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten 2:41 APV
Feitentabel categorie 2: feiten waarvoor een verbod van 8 weken kan worden opgelegd
Drugshandel/-gebruik op straat 2:58 APV
Straatprostitutie 3:9 APV
Huisvredebreuk / lokaalvredebreuk 138 Sr.
Wederspannigheid 180 Sr.
Wederspannigheid in vereniging 182 Sr.
Belediging ambtenaar in functie 266 jo. 267 Sr.
5
Eenvoudige mishandeling 300 Sr.
Diefstal 310 Sr.
Diefstal met braak 311 lid 1 sub 5 Sr.
Baldadigheid / straatschenderij 424 Sr.
Openbare dronkenschap 452 Sr.
Ordeverstoring in dronkenschap 426 Sr.
Feitentabel categorie 3: feiten waarvoor een verbod van 12 weken kan worden opgelegd
Openlijke geweldpleging 141 Sr.
Mishandeling ambtenaar in functie 304 Sr.
Geweld tegen hulpverleners of andere ambtenaren in functie 304 Sr.
Handel in harddrugs 2 Opiumwet
Handel in softdrugs 3 Opiumwet
Bedreiging 285 Sr.
Doodslag 287 Sr.
Moord 289 Sr.
Zware mishandeling 302. Sr.
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Zeden 240-250 Sr.
Misdrijf tegen openbaar gezag 179 Sr.
Niet voldoen aan bevel of vordering 184 Sr.
Verbod voorhanden hebben wapens Art. 26 WWM*
Verbod dragen wapens Art. 27 WWM
2. De in de feitentabel genoemde feiten hoeven niet plaats te vinden in de openbare ruimte of in een voor een
publiek toegankelijke inrichting als er maar sprake is van een relatie met de openbare orde.
3. Onder feiten worden ook pogingen en dreigingen verstaan indien hierdoor de openbare orde verstoord is of
kan worden.
4. De genoemde feiten blijken uit een aangezegd of uitgereikt proces-verbaal of een rapportage van een
opsporingsambtenaar.
2.2 Gebiedsverbod bij herhaaldelijke openbare ordeverstoring
1. Een gebiedsverbod wordt in de regel opgelegd bij herhaaldelijke verstoring van de openbare orde. Er is
sprake
van herhaaldelijke openbare ordeverstoring indien de betrokkene binnen 13 maanden twee ordeverstorende
gedragingen zoals in de feitentabel pleegt.
2. Na een eerste geconstateerde openbare ordeverstoring wordt de betrokkene schriftelijk gewaarschuwd dat
de
burgemeester bij een volgende overtreding over kan gaan tot het opleggen van een gebiedsverbod.
2.3 Gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoring
Bij een ernstige openbare ordeverstoring wordt een gebiedsverbod na het eerste geconstateerde feit uit de
feitentabel of een dreiging daartoe opgelegd. De burgemeester motiveert in dit geval in het besluit dat sprake is
van gedragingen die zodanig ernstig en ingrijpend zijn voor de openbare orde dat dit het direct opleggen van
een
gebiedsverbod rechtvaardigt. Van een ernstige openbare ordeverstoring is in ieder geval sprake indien een
betrokkene een leidende rol heeft gespeeld bij een in groepsverband gepleegd feit van categorie 2 of 3 van de
feitentabel.
2.4 Duur gebiedsverbod
1. Het gebiedsverbod geldt tijdens de in de bekendmaking van het verbod genoemde periode en dagen.
2. Het gebiedsverbod kan in werking treden vanaf de dag dat het gebiedsverbod wordt uitgereikt.
3. Het gebiedsverbod wordt niet langer opgelegd dan noodzakelijk om een ordeverstoring te verhinderen, te
beletten of te beëindigen. De periode van het gebiedsverbod kan ten hoogste 4 weken duren voor feiten uit de
feitentabel van categorie 1, ten hoogste 8 weken voor categorie 2 en ten hoogste 12 weken voor categorie 3.
Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn maar kan verspreid worden over 13 maanden.
4. De duur van de gebiedsverbod wordt bij herhaaldelijke openbare ordeverstoring gerelateerd aan het laatst
gepleegde feit.
5. Indien de betrokkene aan wie een gebiedsverbod is opgelegd binnen 6 maanden na aanvang van het
gebiedsverbod opnieuw de openbare orde verstoort, wordt de betrokkene niet eerst gewaarschuwd maar wordt:
a. het gebiedsverbod verlengd met uiterlijk 12 weken indien er nog een gebiedsverbod van kracht is;
b. wederom een gebiedsverbod opgelegd met uiterlijk 12 weken als het gebiedsverbod reeds is afgelopen.
6
2.5 Voornemen opleggen gebiedsverbod
1. Voordat het besluit tot het opleggen van een gebiedsverbod wordt genomen, wordt de betrokkene eerst
schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot het opleggen van het gebiedverbod. Het voornemen wordt in
persoon uitgereikt door de politie en indien mogelijk aangetekend verstuurd.
2. De betrokkene wordt in de regel in de gelegenheid gesteld om binnen vijf dagen na bekendmaking van het
voornemen tot het opleggen van een gebiedsverbod zijn of haar zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren
te
brengen.
3. Van de termijn voor een zienswijze kan bij een evenement worden afgeweken als snel handelen is vereist.
De
betrokkene wordt dan direct na het incident in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze mondeling of
schriftelijk naar voren te brengen.
4. Van een zienswijze kan worden afgezien in spoedeisende situaties. Van een dergelijke situatie is sprake als
direct optreden is vereist en er geen tijd verloren kan gaan met het bieden van een gelegenheid om een
zienswijze naar voren te brengen.
2.6 Opleggen gebiedsverbod
1. In het besluit tot het opleggen van een gebiedsverbod staat:
a) op welke feiten het gebiedsverbod is gebaseerd, blijkende uit een door de politie aangezegd of uitgereikt
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proces-verbaal;
b) een motivering tot het opleggen van het gebiedsverbod;
c) waarom er ernstige vrees voor verdere openbare ordeverstoring is;
d) voor welke periode het gebiedsverbod geldt;
e) voor welk gebied het gebiedsverbod geldt en wat de relatie is tussen het aangewezen gebied en het
opleggen van het gebiedsverbod;
f) of en wanneer een waarschuwing is opgelegd;
g) of een zienswijze kenbaar is gemaakt, zo ja wat deze zienswijze was en wat de reactie van de
burgemeester op de zienswijze is;
h) een bezwarenclausule;
i) overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn.
2. Indien de betrokkene kan aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft om zich op te houden in het
aangewezen gebied, wordt het gebied aangepast door het aanbrengen van een looproute. Doorgaans zal het
daarbij gaan om de toegang tot belangrijke voorzieningen zoals het woonhuis, regulier werk, een arts, een
advocaat, een zorginstelling of een hulpverleningsinstantie van betrokkene.
3. De beschikking wordt door de politie in persoon uitgereikt en indien mogelijk per aangetekende post
verstuurd.
4. Een afschrift van het gebiedsverbod gaat naar de teamchef van de politie en de Officier van Justitie.
2.7 Meldingsplicht
1. Indien het nodig is om een betrokkene op bepaalde tijdstippen weg te houden van een bepaalde locatie,
zoals
tijdens een evenement of een betoging, kan het gebiedsverbod in combinatie met een meldingsplicht opgelegd
worden. Een betrokkene moet zich dan op bepaalde tijdstippen melden op een bepaalde locatie.
2. De meldingsplicht wordt opgelegd voor ten hoogste 12 weken en duurt niet langer dan het gebiedsverbod.
3. De meldingsplicht wordt zoveel mogelijk opgelegd in de gemeente waar de betrokkene woonachtig is.
HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen
3.1 Toezicht en handhaving
1. De politie houdt toezicht op de naleving van het gebiedsverbod en de meldingsplicht.
2. Overtreding van het gebiedsverbod is strafbaar op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht (Sr).
3.2 Slotbepalingen
1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad, De
Jutter
en De Hofgeest.
2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels gebiedsverbod en meldplicht Velsen 2017.
7
Aldus vastgesteld op 11 juli 2017
De burgemeester van Velsen,
F.C. Dales
8
Bijlage 1: Schema opleggen gebiedsverbod bij niet als ernstig beoordeelde openbare ordeverstoringen
Openbare ordeverstoringen Constatering Politie Burgemeester Openbaar Ministerie
Bij constatering eerste ordeverstorende gedraging Politie overhandigt relevante informatie aan de
burgemeester.
Burgemeester beoordeelt op basis van dossier of sprake is van een ernstige openbare ordeverstorende
gedraging. Zo ja: volg dan het schema uit bijlage 2 op bladzijde 7. Zo nee: Burgemeester stuurt op basis van
relevante
informatie een waarschuwingsbrief naar openbare ordeverstoorder Officier van justitie kan besluiten tot
gedragsaanwijzing Bij constatering tweede en meer ordeverstorende gedragingen Politie overhandigt dossier
aan
burgemeester Burgemeester checkt of OvJ gedragsaanwijzing heeft opgelegd. Ordeverstorende gedragingen:
gebiedsverbod voor maximaal 12 weken Bij ordeverstorende gedragingen op evenement kan ook een
meldplicht worden
opgelegd Officier van justitie kan besluiten tot gedragsaanwijzing Bij constatering ordeverstorende gedraging
tijdens of 6
maanden na aanvang van het gebiedsverbod Politie overhandigt dossier aan burgemeester Burgemeester
checkt of
OvJ gedragsaanwijzing heeft opgelegd. Ordeverstorende gedragingen: gebiedsverbod (verlengen) voor
maximaal 12 weken Bij ordeverstorende gedragingen op evenement kan ook een meldplicht worden opgelegd
Officier van justitie kan

11 / 16

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

besluiten tot gedragsaanwijzing Bij overtreding bevel Politie legt dossier voor aan OM Politie informeert
burgemeester
Vervolging op grond van art. 184 Strafrecht
Bijlage 2: Schema opleggen gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoringen
Ernstige openbare ordeverstoring Constatering Politie Burgemeester Openbaar Ministerie
Bij constatering ernstige ordeverstorende gedragingen Politie overhandigt dossier aan burgemeester
Burgemeester checkt of OvJ gedragsaanwijzing heeft opgelegd.
Ordeverstorende gedragingen:
gebiedsverbod voor maximaal 12 weken Bij ordeverstorende gedragingen op evenement kan ook een
meldplicht worden
opgelegd Officier van justitie kan besluiten tot gedragsaanwijzing Bij constatering ordeverstorende tijdens of 6
maanden na aanvang van het gebiedsverbod Politie overhandigt dossier aan burgemeester Burgemeester
checkt of OvJ gedragsaanwijzing heeft opgelegd. Ordeverstorende gedragingen: gebiedsverbod (verlengen)
voor maximaal 12 weken
Bij ordeverstorende gedragingen op evenement kan ook een meldplicht worden opgelegd Officier van justitie
kan
besluiten tot gedragsaanwijzing Bij overtreding bevel Politie legt dossier voor aan OM Politie informeert
burgemeester
Vervolging op grond van art. 184 Strafrecht Politie informeert burgemeester Vervolging op grond van art. 184
Strafrecht

3. Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken hierbij bekend dat per 1 januari 2017 en per 1
oktober 2017 de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/VAR) is gewijzigd/zal
wijzigen.


De wijzigingen zijn conform de door het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
voorgestelde wijzigingen zoals aangekondigd in de circulaire van 7 juni 2017 (ECWGO/U201700464) met als
onderwerp “Technische wijzigingen CARUWO”.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling is in het elektronisch gemeenteblad
gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de balie van het stadhuis. De
wijzigingen in de verordening worden ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het besluit tot wijziging treedt in
werking op de dag na bekendmaking.
Burgemeester en wethouders van Velsen,
Gezien:
de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden ECWGO/ U201700464 met als
onderwerp: “Technische wijzigingen CARUWO” van 7 juni 2017.
Gelet op:
het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en
intrekken van de rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel en gewezen personeel wordt
opgedragen aan het College;
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BESLUITEN:
De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR)
als volgt te wijzigen:

Artikel 1. Wijzigingen n.a.v. LOGA-circulaire ECWGO/ U201700464 per 1 januari 2017

D. Artikel 2:7a lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. - de verruiming van de arbeidsduur plaatsvindt gedurende een vooraf te bepalen periode;
2. - het salaris evenredig wordt verhoogd;
3. - de vakantieduur evenredig wordt verhoogd;
4. - de pensioenopbouw evenredig wordt verhoogd
5. - het minimale IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, sub a evenredig wordt verhoogd;
6. - het minimale IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, sub b evenredig wordt verhoogd;
7. - instemming van de ambtenaar is vereist;
8. - de koop van vakantie uren op grond van artikel 3:29 lid 1, sub a voor de duur van de verruiming niet is
toegestaan.
De toelichting op artikel 2:7a lid 2 wordt geschrapt.
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Artikel 2. Wijzigingen n.a.v. LOGA-circulaire ECWGO/ U201700464 per 1 oktober 2017
A. In artikel 1:1 lid 1, sub rr wordt de laatste volzin geschrapt.
B. In artikel 1:2 lid 1, sub c worden de haakjes geschrapt.
C. In artikel 2:7 lid 1 worden de woorden “volledige betrekking” vervangen door: “volledig dienstverband”.
E. In artikel 3:3 lid 1 worden tussen de woorden “zijn functieschaal” en “, op grond van” de woorden “zoals
opgenomen in de salaristabel in bijlage IIa” toegevoegd.
F. In artikel 3:25 lid 1, 2 en 3 wordt het woord “ziektekosten” vervangen door: “kosten van de
zorgverzekering”.
G. In artikel 3:26 lid 1, 2 en 3 wordt het woord “ziektekosten” vervangen door: “kosten van de
zorgverzekering”.
In de toelichting op artikel 3:26 wordt het woord “ziektekosten” twee maal vervangen door: “kosten
zorgverzekering”.

van de

H. In de toelichting op artikel 3:37 punt 3 wordt de afkorting “ORT” vervangen door: “toelage
onregelmatige
dienst”.
In de toelichting op artikel 3:37 punt 4 wordt de afkorting “ORT” vervangen door: “toelage onregelmatige
dienst”.
In de toelichting op artikel 3:37 punt 5 wordt de afkorting “ORT” vervangen door: “toelage onregelmatige dienst”.
I. In artikel 4:4 lid 4, sub b wordt de afkorting “ORT” vervangen door: “toelage onregelmatige dienst”.
J. In artikel 6:2 lid 1 en 2 worden de woorden “volledige betrekking” vervangen door: “volledig dienstverband”.
K. In de toelichting op artikel 6:2:1 wordt het getal “158,4” op twee plaatsen gewijzigd in: ”144” en het getal
“105,6” wordt gewijzigd in: “96”.
L. In artikel 6:4:2 lid 3 en 5 worden de woorden “volledige betrekking” vervangen door: “volledigdienstverband”.
M. Artikel 6:4:3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. De ambtenaar met een volledig dienstverband kan voor maximaal 72 uur in elke periode van 12
achtereenvolgende maanden aanspraak maken op het kortdurend zorgverlof op grond van Wazo.
In artikel 6:4:3 lid 2 wordt het woord “betrekkingsomvang” vervangen door: “arbeidsduur”.
De toelichting op artikel 6:4:3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Lid 1
Dit betekent dat ook de ambtenaar van wie de aanstelling verruimd is op grond van artikel 2:7a is in elke
periode van 12 achtereenvolgende maanden voor maximaal 72 uur aanspraak kan maken op het kortdurend
zorgverlof.
N. In artikel 6:5:2 lid 2 worden de artikelen: “6:5:1, 6:5:3,” geschrapt.
De laatste zin van de toelichting op artikel 6:5:2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Voor ouderschapsverlof van de overige kinderen zijn de bepalingen uit artikel 6:5:4 en 6:5:7 van
overeenkomstige toepassing.
O. In artikel 6:10 lid 3 wordt het artikel “7:24a” gewijzigd in: “3:26”.
P. In artikel 6:11 lid 1 wordt het woord “betrekking” vervangen door: “dienstverband”.
Q. In artikel 6a:10 worden de woorden “9 en” geschrapt.
In de toelichting op artikel 6a:10 wordt de eerste alinea gewijzigd en komt te luiden:
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaren die vallen onder hoofdstuk 9b, met
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uitzondering van de ambtenaren die vallen onder paragraaf 5 van hoofdstuk 9b.
R. In artikel 7:1 lid 1, sub b wordt het woord “toonvormende” vervangen door: “loonvormende”.
S. In artikel 7:8:1 worden de woorden “toelage…..prestatiebeloning” vervangen door: “toegekende
salaristoelage(n)”.
In de toelichting op artikel 7:8:1 worden de woorden “toelage…..prestatiebeloning” vervangen door:
“toegekende salaristoelage(n)”.
T. In artikel 7:20 worden de woorden “de dienstbetrekking” vervangen door: “het dienstverband”.
U. In artikel 7:21 lid 2 wordt het woord “dienstbetrekkingen” vervangen door: “dienstverbanden” en het woord
“dienstbetrekking” wordt vervangen door: “dienstverband”.
V. De titel boven artikel 7:24 wordt gewijzigd en komt te luiden:
§ 6. Tegemoetkoming kosten zorgverzekering
W. De toelichting op artikel 7:24a vervalt, inclusief titel en inclusief § 6. Ziektekosten
X. De toelichting op artikel 7:25b vervalt, inclusief titel.
IJ. In artikel 7:27 lid 3 worden de woorden “de dienstbetrekking” vervangen door: “het dienstverband”.
Z. In artikel 8:2a lid 1 worden de woorden “, derde lid,” vervangen door: “lid 2”.
In de toelichting op 8:2a lid 1 worden de woorden “, lid 3,” vervangen door: “lid 2”.
AA. In de toelichting op artikel 8:4 worden de woorden “artikel 30 SUWI” vervangen door: “artikel 32 SUWI”.
AB. De toelichting op artikel 8:5a komt te luiden:
Lid 1
Artikel 8:5a betekent dat een ambtenaar, die wegens ziekte ongeschikt is zijn functie te vervullen, ook binnen
24 maanden na de eerste ziektedag kan worden ontslagen, wanneer hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.
Concreet uitgewerkt gaat het erom dat zowel binnen als na 24 maanden ontslag gegeven kan worden, indien
de ambtenaar:

zich zonder goede reden niet houdt aan redelijke voorschriften en maatregelen (zoals het
verrichten van werkzaamheden in het kader van de re-integratie en het volgen van scholing in het
kader van de re-integratie als bedoeld in artikel 7:1, eerste lid, onderdeel b en c) die hem in het
kader van zijn re-integratie worden opgedragen;

zonder goede reden passende arbeid bij de eigen werkgever dan wel een andere werkgever
weigert te aanvaarden;

zonder goede reden niet meewerkt aan de opstelling, evaluatie en bijstelling van het plan van
aanpak;

zonder goede reden geen aanvraag op grond van de WIA indient.
Deze - ultieme - sanctie is gelijk aan de sanctie die sinds de inwerkingtreding van de Wet verbetering
poortwachter in artikel 670b, boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen.
Als de ambtenaar zonder goede reden geen aanvraag op grond van de WIA indient, kan de
claimbeoordeling voor de WIA niet plaatsvinden en kan de werkgever het resultaat van deze
claimbeoordeling niet bij het ontslagbesluit betrekken, terwijl dit verplicht is op grond van lid 2 van
artikel 8:5. Als dit de reden is dat geen ontslag op grond van artikel 8:5 kan plaatsvinden, mag het
college de ambtenaar ontslag verlenen op grond van artikel 8:5a.
Lid 2
Alvorens tot ontslag over te gaan, moet het UWV toetsen of van de situatie als hiervoor bedoeld
sprake is.
AC. In artikel 8:7 moeten de subonderdelen worden aangeduid in letters.
In de toelichting op artikel 8:7 moeten de subonderdelen worden aangeduid in sub a, sub b, sub c,
sub d, sub e en sub f.
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AD. In artikel 8:15:3 lid 1 wordt het woord “betrekking” vervangen door: “functie”.
AE. Artikel 17:3 vervalt.
De toelichting op artikel 17:3 vervalt.
AF. In artikel 18:1:5 lid 3 wordt het woord “deeltijdbetrekking” op twee plaatsen vervangen door:
“deeltijddienstverband” en wordt het woord “voltijdbetrekking vervangen door: “voltijddienstverband”.
AG. In de titel van hoofdstuk 20 worden de woorden “hoofdstuk 3” geschrapt.
AH. In artikel 20:1:2 wordt het woord “koningin” vervangen door: “koning”.
AI. In artikel 20:1:3 wordt het woord “koningin” vervangen door: “koning”.
AJ. Het artikelnummer 21:1 in hoofdstuk 20 wordt gewijzigd in: “20:2”

Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie.
Burgemeester en wethouders van Velsen,
De secretaris,
De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales
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