Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2012-12
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 12 maart 2012
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Bedelverbod en straatmuziek

Vraag 1:
Ondernemersvereniging De Heul heeft aandacht gevraagd voor de
problematiek van bedelen en straatmuziek. Is deze problematiek bij het college bekend en
ziet het college dit ook als een probleem? Is het college voornemens op te gaan treden en
wordt er een eind gemaakt aan het gebedel en de overlast?
Antwoord: Het college heeft de klacht van ondernemingsvereniging De Heul
ontvangen en neemt dit signaal serieus. Het college is echter van mening dat de overlast
door straatnieuwsverkopers en straatmuzikanten tot op heden dusdanig beperkt is dat
het nemen van maatregelen niet in verhouding staat tot de ernst van de overlast. Het
college volgt de ontwikkelingen op dit gebied en zal zo nodig, in overleg met de
ondernemingsvereniging, optreden. De politie houdt nauw contact met de
winkeliersvereniging aangaande de overlast. Mocht er blijken dat de overlast dusdanige
proporties aanneemt dat er opgetreden moet worden, dan zal hiervoor een wijziging
plaats moeten vinden in de huidige APV.
Vraag 2:
De APV zegt ook iets over bedelarij en straatmuziek. Uit de artikelen van de
APV is niet duidelijk of het bedelen met krantjes en het "rammelen" op een accordeon
verboden is. Kan het college op grond van de APV tegen de genoemde overlast optreden?
Moet hiervoor de APV mogelijk worden aangepast?
Antwoord: In de APV is artikel 2:75 opgenomen dat beoogt bedelarij tegen te gaan.
Op grond van dit artikel kan het college gebieden aanwijzen waar een bedelverbod
geldt. Wanneer er naar het oordeel van het college een overlastgevende situatie in een
bepaald gebied ontstaat, kan het dus een verbod instellen.
Het spelen van straatmuziek en vervolgens vragen om een geldelijke bijdrage aan
toehoorders en passanten valt echter niet onder dit bedelverbod, maar onder de
regeling van artikel 2:12 van de APV:
“Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester t.b.v. publiek als straatartiest,
straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur op te treden op of aan de weg en door de
burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de
volksgezondheid en het milieu aangewezen openbare plaatsen”.
Er is momenteel geen sprake van een vergunningsstelsel voor straatartiesten. Bij de
eerstvolgende wijziging van de APV (of indien nodig) zal dit verbod worden aangepast
naar een aanwijzingsbesluit.

Ook de verkoop van daklozenkranten valt niet onder het bedelverbod en is noch venten
noch collecteren. Op grond van artikel 7 van de Grondwet kan het verkopen niet
verbonden worden aan een vergunning. Wel kan de gemeente gebruik maken van
artikel 2:9 (Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of
afbeeldingen) of artikel 5:17 (Vrijheid van meningsuiting). Als verkoop plaatsvindt op
het grondgebied van bijvoorbeeld een supermarkt, dan kan de eigenaar de verkoper
verzoeken weg te gaan.
De afdeling SBP kan in opdracht van de burgemeester dus beleidsregels opstellen voor
het aanwijzen van gebieden waar het spelen van straatmuziek wel of juist niet is
toegestaan op grond van artikel 2:12 van de APV om overlast te voorkomen, dan wel
tegen te gaan. Echter zoals beschreven in het antwoord op vraag 1 en eerder in dit
antwoord, zal dit pas gebeuren wanneer dit van toepassing is.
Vraag 3:
Aan de andere kant wil de PCG de ogen niet sluiten voor de "bedelaars".....
Wat zijn het voor mensen? Zijn deze mensen echte bedelaars en komen ze uit Wijk bij
Duurstede? Kan de gemeente (mogelijk in samenwerking met diaconieën van de plaatselijke
kerken) op de een of andere manier hulp bieden aan deze mensen?
Antwoord: Zoals in de bovenstaande antwoorden staat beschreven is de klacht van
ondernemingsvereniging De Heul gericht op straatmuzikanten en
straatnieuwsverkopers. In de gemeente Wijk bij Duurstede is vooralsnog geen sprake
van bedelaars en bedelarij in de zin van artikel 2:75 van de APV.
Volgens de politie zijn de bovengenoemde straatmuzikanten niet afkomstig uit Wijk bij
Duurstede, maar over het algemeen zijn dit organisaties van Oost-Europese origine die
stad en land afgaan en zo in hun inkomsten voorzien.
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