SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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Onderwerp: Huis-aan-huis acties
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0 mondeling
X schriftelijk
Uiterlijke beantwoording: ZSM

VRAAG
De laatste jaren worden door diverse goede doelen steeds meer acties georganiseerd om geld op te
halen of donateurs te werven. Deze vinden meer en meer plaats middels huis-aan-huis acties.
Daarnaast organiseren ook steeds meer commerciële partijen huis-aan-huis acties, zoals bijvoorbeeld
Hello Fresh.
HBB heeft vernomen dat er in één en dezelfde week (week 36) zowel huis-aan-huis acties zijn
geweest van stichting Droomwens door middel van de verkoop van kaarten als door het WNF met het
verzoek tot doneren door middel van machtiging. Daarnaast vindt de landelijke huis-aan-huis collecte
van het KWF plaats waarvoor jaarlijks een vergunning wordt verstrekt.
HBB ontvangt van diverse burgers klachten over de vele acties die huis-aan-huis plaatsvinden.
1. Is het college op de hoogte van de vele van huis-aan-huis acties door diverse goede doelen en
commerciële bedrijven?
2. Is dit officieel toegestaan?
3. Indien nee: wordt er handhavend opgetreden?
3. Welke mogelijkheden zijn er om deze huis-aan-huis acties meer te spreiden, dan wel sommige
ervan te verbieden?
5. Zijn er mogelijkheden om goede doelen/commerciële partijen die voornemens zijn een huis-aanhuis actie te ondernemen, in welke vorm dan ook, te verplichten zich op zijn minst eerst bij de
gemeente te melden?

ANTWOORD
1.Het college is op de hoogte van de collectes die in de gemeente worden gehouden. De gemeente
houdt zich aan het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
Het collecterooster staat op de website van de gemeente Heemstede. De collectes die in dit rooster
staan opgenomen hebben een doorlopende vergunning. Alleen in de vrije periodes van het rooster
kunnen op aanvraag collectevergunningen aan andere instanties worden verstrekt.
Naast collecteren (inzamelen van geld of goederen) kan er ook sprake zijn van venten. Onder venten
wordt verstaan: “het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of
afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen
plaats of aan huis.”
Het artikel in de APV over venten is enkele jaren geleden in het kader van deregulering aangepast.
Venten is zonder vergunning toegestaan, maar dan wel alleen op maandag t/m zaterdag tussen 10.00
en 18.00 uur. Vanwege de vergunningsvrije activiteit, is het college niet op de hoogte hoe vaak dit
voorkomt.
2. Ja. Venten is vergunningsvrij en daarom toegestaan op de onder 1. genoemde dagen en tijden (en
indien daardoor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu niet in gevaar komt).
Collecteren is verboden zonder vergunning.
3. Handhaving van de bepalingen uit de APV, en dus ook de controle op venters en collectanten, vindt
plaats door de medewerkers van bureau Handhaving en de politie. Burgers kunnen met vragen of
klachten terecht bij de gemeente.
4. Voor wat betreft collecteren is de gemeente gebonden aan het landelijke collecterooster.
Zie onder 1.
Voor wat betreft venten is het mogelijk dit (weer) vergunningsplichtig te maken door een wijziging van
de APV. Dan zijn er mogelijkheden het venten te reguleren, bijvoorbeeld door het stellen van een
maximum aantal (tegelijkertijd) actieve venters. Dagen en tijden waarop venten is toegestaan zijn
reeds opgenomen in de APV.
In uw vraag wordt onder meer melding gemaakt van Stichting Droomwens en het WNF. Het werven
van donateurs (WNF) en de verkoop van kaarten (Stichting Droomwens) wordt (tot op heden) door de
gemeente gezien als activiteiten die onder venten vallen. Ze zijn daarom vergunningsvrij.
De activiteiten kunnen volgens de VNG echter worden gezien als inzamelen van geld en daarmee als
collecteren. Dit betekent dat hiervoor dan een vergunningplicht geldt.
In het najaar wordt de APV gewijzigd en vastgesteld. Deze punten zullen worden meegenomen.

5. Collectes zijn bekend bij de gemeente vanwege het CBF collecterooster en de verleende
vergunningen. Zie onder 1.
Voor venten geldt geen vergunningsplicht. Zie onder 4. voor de mogelijkheid van een
vergunningsplicht. Het is ook mogelijk om voor een lichtere variant te kiezen, te weten een
meldingsplicht. Zoals reeds aangegeven is er enkele jaren geleden voor gekozen venten
vergunningsvrij te maken. Er is toen ook afgezien van een meldingsplicht.

datum: 9 september 2014

