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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp
Wijzigen van artikel 2.38 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (hierna: APV)
van de gemeente Winsum. Dit artikel gaat over het bijhouden van het
nachtregister.
Voorgestelde besluit
De raad besluit artikel 2.38 van de APV te wijzigen.
Samenvatting
Door artikel 2.38 van de APV te wijzigen wordt er voldaan aan dezelfde criteria
die staan in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr.).
Inleiding
De raad heeft bij schrijven van 4 augustus 2015 een verzoek van de Jonge
Democraten Groningen ontvangen voor het aanpassen van de APV (eisen
nachtverblijf). In de raad van 8 augustus 2015 heeft u besloten de brief in
handen te stellen van het college en te betrekken bij de eerstkomende
aanpassing van de APV. Oorspronkelijk lag het in het bedoeling om onderhavig
voorstel te betrekken bij een breder herziening van de APV. In verband met de
komst van de Omgevingswet is de VNG voornemens om pas begin 2017 een
brede herziening van de model-APV te publiceren. Vandaar nu toch een
zelfstandig voorstel.
De Jonge Democraten Groningen verzoeken om artikel 2.38 van de APV te
vereenvoudigen en terug te brengen tot de hoogst noodzakelijke eisen die het
Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr.) aan het nachtregister stelt. De Jonge
Democraten Groningen stellen dit terecht voor, aangezien de eisen in artikel 2.38
van de APV ruimer zijn dan de eisen die zijn neergelegd in artikel 428 Sr. Geheel
schrappen van artikel 2.38 APV zou te veel afbreuk doen aan dit artikel. Het
APV-artikel richt zich namelijk tot de bezoek(st)er; terwijl het Sr-artikel is gericht
tot de exploitant.
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In artikel 438 Sr zijn de wettelijke eisen neergelegd waaraan een doorlopend
register aan moet voldoen: ´Hij die er zijn beroep van maakt aan personen
nachtverblijf te verschaffen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een
maand of geldboete van de tweede categorie indien hij:
Lid 2: geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld bij de aankomst
van die persoon zijn naam, woonplaats en dag van aankomst aan te tekenen of
te doen aantekenen alsmede zelf daarin aantekening te houden of te doen
houden van de aard van het overgelegde document, en, bij het vertrek, de dag
van vertrek´.
Volgens de wet moet er dus een register worden bij gehouden waarin de
volgende gegevens staan:
- naam;
- woonplaats;
- dag van aankomst;
- dag van vertrek.
In de huidige APV staat in artikel 2.38: ´Degene die in en inrichting nachtverblijf
houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van
die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van
vertrek te verstrekken´.
Het college stelt de raad daarom voor de tekst van artikel 2.38 van de APV van
gemeente Winsum te conformeren naar de tekst van artikel 438 lid 2 Sr. De
volgende gegevens worden dan niet meer verplicht geregistreerd:
- adres;
- geboortedatum;
- geboorteplaats;
- betrekking.

Wijziging APV
Voorgesteld wordt om artikel 2.38 als volgt te wijzigen:
Artikel 2.38 Verschaffing gegevens nachtregister
Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de
exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid
naam, woonplaats, dag van aankomst en dag van vertrek te verstrekken.
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Communicatie
De wijziging van de APV wordt na vaststelling bekendgemaakt in het
elektronisch gemeenteblad. De Jonge Demograten Groningen ontvangen een
bedankbrief.

Bijlagen
Raadsbesluit
Achterliggende documenten:
Brief Jonge Democraten Groningen

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 14
Vergadering: 14 juni 2016.
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.;
gelezen artikel 428 van het Wetboek van Strafrecht;
besluit:
1. Artikel 2.38 van de Algemeen Plaatselijk Verordening als volgt te
wijzigen:
Artikel 2.38 Verschaffing gegevens nachtregister
Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is
verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevend van die inrichting volledig
en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en dag van
vertrek te verstrekken.
2. Dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 14 juni 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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