Overwegende dat het binnen de gemeente Koggenland voor zowel landelijke als lokale instellingen
wenselijk is dat de kans verkregen wordt om zonder concurrentie geld in te zamelen;
besluit vast te stellen:
Beleid Inzameling van geld of goederen
Artikel 1 Begripsbepalingen
Begripsbepalingen
a. Landelijke instantie;
b. Lokale instantie;
c. Wettelijk kader;
d. Collecterooster;
e. Periode;

een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) goedgekeurde
en op het collecterooster van het CBF geplaatste instantie.
een instantie die qua activiteiten en doelstelling gebonden is aan de
gemeente Koggenland.
artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Koggenland.
het collecterooster van het CBF waarop de collectes van de landelijke
instanties staan vermeld.
Een tijdsvlak van zondag tot en met zaterdag.

Artikel 2 Landelijke instanties
Landelijke instanties als genoemd op het collecterooster zijn op grond van lid 4 van het wettelijk
kader vrijgesteld van de vergunningplicht. Deze instanties melden jaarlijks schriftelijk de
gebruikmaking van de hen toegewezen periode.
Artikel 3 Lokale instanties
a. Lokale instanties krijgen alleen vergunning in de op het collecterooster genoemde vrije
periodes. Dit tenzij een landelijke instantie heeft aangegeven géén gebruik te maken aan de
hen toegewezen periode.
b. Het college verleent per periode één vergunning.
c. Aanvragen van lokale instanties die qua periode afhankelijk zijn van een landelijke feestdag
krijgen voorrang op aanvragen van andere lokale instanties.
Artikel 4 Andere instanties
Instanties die goedgekeurd zijn door het CBF maar niet op het collecterooster staan, zijn afhankelijk
van vergunningverlening in de vrije periodes. Aanvragen van lokale instanties krijgen voorrang op
aanvragen van deze instanties.
Artikel 5 Huis aan huiscollectes
huiscollectes
In de gemeente Koggenland zijn alleen huis aan huiscollectes toegestaan.
Artikel 6 Middelen
Bij collectes wordt alleen gebruik gemaakt collectebussen. Intekenlijsten en dergelijke zijn niet
toegestaan.
Artikel 7 Maximum termijn van de collectevergunning
collectevergunning
Een collectevergunning wordt voor maximaal één periode verleend.
Artikel 8 Kledinginzameling
Aanvragen tot het houden van kledinginzamelingen vallen niet onder de werking van dit beleid.
Artikel 9 Bekendmaking
Naast de gebruikelijke bekendmaking staat wekelijks in de Kogge Express welke instantie de
volgende periode collecteert.
Artikel 10 Overgangsrecht
Lokale instanties die voor ingang van dit beleid rechten hebben opgebouwd die in strijd zijn met dit
beleid, behouden aanspraak op deze rechten gedurende twee jaar. Na twee jaar geldt dit beleid
onverkort voor alle instanties.
Artikel 11 Citeertitel
Dit beleid wordt aangehaald als ‘Beleid inzameling van geld of goederen’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
de secretaris,

de wnd burgemeester,

drs. N.H. Swellengrebel

drs. L. Sipkes

