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In aanvulling op het vastgestelde beleid voor het houden van collectes en huis-aan-huis acties
van 12 december 2005 geldt het volgende:
In de praktijk is gebleken dat er zowel bij het gemeentebestuur als bij de burgers behoefte bestaat aan
meer duidelijkheid over de achtergrond van de plaatselijk collecterende organisaties en het doel waarvoor
gecollecteerd wordt. Dit vormt de aanleiding voor de aanscherping danwel uitbreiding van het bestaande
beleid. Daarom hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 5.2.1 van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) op 13 mei 2008 het bestaande collectebeleid uitgebreid op de volgende
onderdelen:
)., Instellingen en verenigingen die politieke doeleinden nastreven danwel standpunten verkondigen die
(kunnen) leiden tot tweedracht in de samenleving komen niet in aanmerking voor een
collectevergunning;
)., Instellingen en verenigingen die minder dan 5 jaar in onze gemeente collecteren moeten de
opbrengst van de collecte verantwoorden door naast het invullen van de collectestaat ook een
bankafschrift te tonen dat het geld daadwerkelijk is overgemaakt aan het doel waarvoor
gecollecteerd is;
)., Instellingen en verenigingen die 5 jaar of langer in onze gemeente collecteren hoeven de opbrengst
niet langer te verantwoorden;
)., Als uitgangspunt voor de kosten verbonden aan de collecte wordt een maximum van 5% van de
collecteopbrengst gehanteerd. Indien een hoger percentage aan kosten wordt opgevoerd dient dit
expliciet verantwoord te worden ;
)., Het collecteren is slechts toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur.
)., Instellingen en verenigingen die wensen te collecteren in de zogenaamde vrije periode (dit is de
periode waarin niet door landelijke collecterende instellingen in de gemeente wordt gecollecteerd)
moeten gevestigd zijn in de gemeente Oost Gelre.
us vastgesteld ·n de B&W-vergadering van 13 mei 2008.
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ADVIES
Het advies is 1. één landelijke collecte en één plaatselijke huis-aan-huis actie toestaan per week
2. collectes door plaatselijke verenigingen alleen in de zogenaamde vrije periode genoemd in het collecterooster
3. het collecteren met intekenlijsten met ingang van 1 januari 2006 niet meer toestaan
4. landelijke instellingen een doorlopende collectevergunning verlenen
5. oubliceren nieuwe beleidsreaels
VOOR ONDERBOUWING ZIE VERVOLGBLAD

INLEIDING
Op dit moment is geen voldoende duidelijk beleid aanwezig ten aanzien van collectes, huis-aan-huis acties en
kledinginzamelingsacties. In geen van beide voormalige gemeenten is het beleid voldoende duidelijk op papier
gezet.
PROBLEEM
In Groenlo mogen de mensen 1 x in de week benaderd worden voor een collecte of een huis-aan-huis actie en
mogen plaatselijke verenigingen alleen collecteren in de weken dat er geen landelijke collecte is. Ook mag
gecollecteerd worden met intekenlijsten.
In Lichtenvoorde mogen de mensen 2 x in de week benaderd worden voor een collecte/huis-aan-huis actie
(landelijke of plaatselijke collecte en plaatselijke huis-aan-huis actie). Ook hier mag gecollecteerd worden met
intekenlijsten.
Over de kledinginzameling komt t.z.t. een apart advies naar het college van de afdeling Bouwen en Milieu.
Hierover kan pas beleid gemaakt worden als de discussie over het afvalinzamelingsysteem gereed is. Dan kan er
een nieuw afvalstoffenplan gemaakt worden waarin ook de kleding- en textielinzameling een plaats gaat krijgen.

JURIDISCHE GRONDSLAG
l\rtikel 5.2.1. van de Algemene plaatselijke verordening "Inzameling van geld of goederen".
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster op voor landelijk collecterende
instellingen. Dit rooster wordt onder de aandacht gebracht van de gemeenten. Al deze organisaties zijn in het bezit
van CBF-keur. Dat wil zeggen dat deze instellingen zijn getoetst op bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen
en verslaglegging. De meeste instellingen genoemd op het collecterooster van het CBF hebben een doorlopende
collectevergunning. Op dit collecterooster van het CBF komen ook zogenaamde vrije perioden voor.
Voorgesteld wordt om de plaatselijke collectes alleen plaats te laten vinden in de zogenaamde vrije periodes zoals
vermeld in het collecterooster van het CBF (zie bijlage). Andere plaatselijke huis-aan-huis acties (bijvoorbeeld
inzamelen van flessen o.i.d.) mogen wel gelijktijdig plaatsvinden. Plaatselijk wil zeggen per woonplaats (Groenlo,
Lichtenvoorde, Lievelde, Mariënvelde, Harreveld, Zieuwent en Vragender)!<'h Zv.1o(J",i_ .
Het houden van een collecte door middel van een intekenlijst ligt bij de mensen toch wat gevoelig. Met name de
plaatselijke verenigingen maken nogal eens gebruik van de intekenlijsten. De mensen voelen zich vaak onder druk
gezet om toch te geven en geven vaak meer omdat iedereen kan zien wat men geeft.
Mogelijke oplossingen:
1: de mensen mogen 1 keer in de week benaderd worden voor een collecte of huis-aan-huis actie.
-. de mensen mogen 2 keer in de week benaderd worden voor een collecte en een huis-aan-huis actie.
_,; collecteren plaatselijke verenigingen in zogenaamde vrije periode a) met intekenlijst en b) zonder intekenlijst.
4: collecteren plaatselijke verenigingen in zogenaamde vrije periode zonder intekenlijst.
5: collecteren plaatselijke verenigingen in zogenaamde vrije periode met intekenlijst.

GEWENSTE OPLOSSING
Oplossing 2: de mensen mogen 2 keer in de week benaderd worden voor een collecte en een huis-aan-huis actie.
In de praktijk blijkt dat een collecte en een huis-aan-huis actie elkaar niet bijten en komt het ook niet
elke week voor. Het houden van 2 collectes in één week gaf/geeft meer problemen omdat de
instellingen dan met elkaar moeten "concurreren". Het CBF heeft ook niet voor niets het
collecterooster opgesteld met de zogenaamde vrije perioden.
Oplossing 4: collecteren van plaatselijke verenigingen in zogenaamde vrije periode zonder intekenlijsten.
Mensen voelen vaak een sociale druk om te geven en geven vaak meer dan wanneer gecollecteerd
wordt met een collectebus, ook omdat iedereen kan zien wat men geeft.
ADVIES
1. vanaf 1 januari 2006 mag in de gemeente per week één landelijke instelling collecteren en één plaatselijke
instelling/vereniging een huis-aan-huis actie houden, d.w.z. dat een huis-aan-huis actie in meerdere woonplaatsen
tegelijk kan plaatsvinden.
2. een collecte door een plaatselijke vereniging/instelling mag alleen plaatsvinden in een zogenaamde vrije periode
genoemd in het collecterooster van het CBF, dit houdt ook in dat een lokale collecte in meerdere woonplaatsen
tegelijk kan plaatsvinden.
3. het collecteren met intekenlijsten met ingang van 1 januari 2006 niet meer toestaan.

4. instellingen genoemd op het collecterooster van het CBF die nog geen collectevergunning hebben een
doorlopende collectevergunning verlenen.
5. publiceren nieuwe beleidsregels

