Amendement
Onderwerp amendement:

Verschaffing gegevens nachtregister, handhaven artikel 2.38 APV

Vergaderdatum:

22 januari 2020

Agendapunt (nr en naam):

3a8

Algemene plaatselijke verordening

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister
Gereserveerd

Nieuwe tekst
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 de dag
van vertrek te verstrekken.

Toelichting
Overwegende dat:
-het Centrum voor Criminaliteit Preventie en Veiligheid adviseert Gemeenten dit artikel op te nemen in de APV.
-het in de huidige tijd belangrijk is om te weten wie er binnen je Gemeente verblijft.
-wanneer je dit artikel schrapt uit de APV je voor een deel gelegenheid verschaft in de zin van ondermijning,
terrorisme en andere ongenoden gasten welke onder de radar wensen te verblijven.
-de gemeente toezicht kan houden op het nachtregister
-de APV een breder toepassingsbereik kent dan het strafrecht (art. 438) of de exploitatievergunning zoals geadviseerd.
-artikel 428 van het Wetboek van Strafrecht niet voorziet in controle op meereizende echtgenoten, kinderen en
controle op reisgezelschappen. Het richt zich uitsluitend op het hoofdverblijf.
-de APV zich richt zich op de degene die in de nachtinrichting verblijft (hotel/camping maar kan ook zijn
B&B/vakantiehuizen/jachthavens)
-het strafrecht zich richt op de exploitant.
-een zo breed mogelijk nachtregister belangrijk In de bestrijding van ondermijning, mensenhandel, prostitutie of het
zoeken naar voortvluchtige personen.
-om tijdens een calamiteit doeltreffend te kunnen werken, is het noodzakelijk dat er inzicht is in het aantal personen
dat daadwerkelijk in een accommodatie verblijft.
- Door het opnemen van dit artikel in de APV het mogelijk is om bij niet naleving een bestuursrechtelijke maatregel op
te leggen.
-De sinds 25 mei 2018 geldende AVG heeft, net als de daarvoor geldende Wbp, als uitgangspunt dat er niet meer
wordt uitgevraagd dan nodig. Er worden alleen de gegevens uitgevraagd die artikel 438 van het WvSr noemt.
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