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Afgelopen jaren heeft de politie deze taak namens de gemeenten
uitgevoerd.
Per 1 april
2013 ligt de verantwoordelijkheid
en uitvoering van deze taak bij de gemeenten.
Per die
datum zijn de gemeenten
dus uitsluitend zelf verantwoordelijk
voor verloren of gevonden
voorwerpen. Vele gemeenten, waaronder ook de gemeente Weert, worden hierbij
ondersteund door de website www.verlorenofgevonden.n|.
Doel van deze site is selfservice
van de burger te bevorderen: men kan zelf op de website aangeven wat men is verloren
of wat men heeft gevonden. Gestimuleerd wordt ook om de burger zelf het gevonden
voorwerp te bewaren. Na een bepaalde termijn (3 of 12 maanden, afhankelijk van de
waarde van het voorwerp), wordt de burger zelf eigenaar. De gemeente is regievoerder en
bewaart ook zelf (op verzoek van de burger) gevonden voorwerpen.

In maart 2013 is met het college van B&W afgesproken dat in het vierde kwartaal 2014
een evaluatie over de verloren en gevonden voorwerpen en over de werkwijze zou
plaatsvinden. Dit B&W-voorstel bevat de evaluatie.
Cijfers over ver/oren en gevonden voorwerpen
Er zijn 316 actuele registraties van verloren en gevonden voorwerpen, inclusief de fietsen
(peildatum 3 oktober 2014). Er zijn meer registraties van verloren voorwerpen (62%) dan
van gevonden voorwerpen (38%).
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In de periode 1 april 2013 tot 3 oktober 2014 zijn er in totaal 396 registraties gedaan, die
inmiddels ook zijn afgesloten (termijn verstreken of terug bij eigenaar). Een deel van die
registraties (92) is ingetrokken (sleutels worden bijvoorbeeld niet geregistreerd, tenzij ze
specifieke kenmerken hebben). Van de 304 wel juist geregistreerde
gevonden en verloren
is 15% terug bij de eigenaar. Bij 85% is de termijn verstreken en zijn de
voon/verpen
voorwerpen niet terug naar de eigenaar. In dit geval is degene die het voorwerp in
bewaring heeft (burger zelf of gemeente) eigenaar geworden van het gevonden voorwerp.
Bij de gemeente
is de procedure dat sommige voorwerpen worden vernietigd,
andere
voorwerpen (zoals fietsen) worden opgekocht. In één geval is nieuwe speelgoed dat was
gevonden, na de bewaartermijn aan de Voedselbank gegeven.
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Uit te voeren taken
De uitvoering van de taak rondom de registratie en het beheer van verloren en gevonden
voorwerpen omvat in hoofdlijnen het volgende:
1. contact burger voor intake c.q. begeleiding melding gevonden of verloren
voorwerp;
2. checken melding in beheersfunctie en doorzetten naar webapplicatie;
3. registratie aanname of teruggave voorwerp;
4. inname voorwerpen, labeling van gevonden en aangebrachte voorwerpen en
fysieke opslag (het beheer van gevonden voorwerpen);
5. bemiddeling tussen vinder en eigenaar over teruggave (betrouwbare overheid
-

6.

integ riteit);
bewaken termijn

en na wettelijke

bewaartermijn

vervreemding

van voorwerp;
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Personele capaciteit
Er is inmiddels 1,5 jaar ervaring opgedaan en geconstateerd
wordt dat de uitvoering van
deze taak voor de beheerders (twee hiervoor aangewezen KCC-medewerkers) gemiddeld
3 uur per week kost. De KCC-medewerkers die aan de informatie- en servicebalie, die
registratie/aangifte
van de gevonden voorwerpen doen, zijn gemiddeld zo'n 0,5 uur per
week hiermee bezig. De uitvoering van deze taak kost het KCC dan ook gemiddeld zo'n
3,5 uur per week.
Beleidsregels
Om duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop de gemeente de taken met
betrekking tot de gevonden en verloren voorwerpen uitvoert, zijn in maart 2013
beleidsregels opgesteld. Het onderdeel over de (aangewezen) ambtenaar, artikel 1 van
deze beleidsregels, wijzigt in die zin, dat niet meer de medewerkers van PIF, maar de
medewerkers van Publiekszaken als ambtenaar worden aangewezen. Verder is artikel 3 lid
6 iets aangepast.

JURIDISCHE

GEVOLGEN (o.a.

FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing.
FINANCIÉLE

EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:
Het bedrag van 6 12.365,- per jaar (dat voorheen aan de politie werd betaald voor de
uitvoering van de bewaarfunctie), is vanaf 1 april 2013 ondergebracht bij de afdeling
Publiekszaken (budget `onderhoud software). Van dit bedrag wordt een aantal zaken

gefinancierd:
-

-

-

aanschaf webapplicatie (in 2013; eenmalig): E 4.095,- (excl. BTW);
gebruikerslicenties
(twee stuks) kosten jaarlijks: 6 1.595,- (excl. BTW);
personele capaciteit van 3,5 uur per week; uitgaande van gemiddeld tarief
inhuurkracht KCC-er á 6 32,50 per uur, komt neer op ongeveer E 5.915,- per jaar
voor uitvoering van deze taak.

Beschikbaar bedrag:
Totale jaarlijkse kosten voor uitvoering van deze taak bedragen E 7.510,-. Rekening
houdend met mogelijke uitbreiding van gebuikerslicenties
en/of eventuele andere
onvoorziene zaken, wordt vanaf 2015 een bedrag gereserveerd
van 6 8.000,- euro voor
uitvoering van deze taak (waarvan 6 5.915,- wordt overgeheveld naar `personeel van
derden'). Het restant bedrag van het beschikbare budget (6 4.365,-) wordt overgeheveld
naar de algemene middelen. Deze bijstelling wordt doorgevoerd bij de tussentijdse
rapportage 2015.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
V¿r wie is dit advies vaLbelang?:
›t› Inwoners van Weert

Nadere speci¿catie:

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten
›:~Gemeentewijzer
Gemeentelijke website

te gebruiken:

O

Cåaidßee¿vgdti
v%eLde_@rticipa'i-instrumenten
«:«Niet van toepassing

te gebruike_n:
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6. Geen registratie

vindt plaats van gevonden of verloren:
reisdocumenten of rijbewijzen (registratie van reisdocumenten of rijbewijzen vindt we
plaats als het gaat om een ingezetene van een RNI-gemeente; RNI staat voor registratie
niet-ingezetenen);
-

gemeentelijke afvalcontainers;
dieren (registratie van dieren is gemandateerd
aan de Stichting Dierenambulance
Midden-Limburg).
sleutels (tenzij deze worden gevonden samen met andere voorwerpen die wel worden
geregistreerd).
7. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een
misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie.
Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie,
registreert
de ambtenaar het gevonden voon/verp
en neemt deze het voorwerp in
bewaring.
8. Registratie van een verloren goed geeft geen recht op "vindersloon".
-

-

-

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn
1. De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring
wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.
2. Een gevonden voorwerp met een waarde tot E 450,- wordt 3 maanden bewaard.
3. Een gevonden voorwerp met een waarde boven E 450,- wordt één jaar bewaard.
4. De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de
datum van registratie.
Artikel 5 Waardebepaling
gevonden
voorwerpen
1. De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.
2. In geval van ernstige twijfel bepaalt in het geval van:
a. een sieraad een juwelier;
b. een bril een opticien;
c. een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en
d. elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,
de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden
en verloren voorwerpen
Publicatie vindt plaats op www.ver|orenofgevonden.nl.
Artikel 7 Geen teruggave;
verval aan gemeente
1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven,
als:
a. de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het
voorwerp is;
b. de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op
het voorwerp is;
c. het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met
een vermoedelijk misdrijf.
2. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven,
als de claimant cq. rechthebbende
weigert zich te legitimeren.
3. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de
bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant cq. rechthebbende
teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.
Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde
voorwerpen
onder de C 50,-Als op gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden, met een waarde onder de
E 50,-- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar
er zorg voor dat deze voorwerpen op een doelmatige wijze worden vervreemd.
Artikel 9 Verkoop voorwerpen
waarvan de bewaartermijn
is verstreken
1. Na de wettelijke bewaartermijn krijgen opkopers de gelegenheid een bod
uit te brengen
op gevonden voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken:
a. gevonden sieraden, ongeacht de waarde;
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b. gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan E 50,--;
2. De opbrengsten vloeien terug op taak gevonden en verloren voorwerpen
gemeente Weert.

van de

Artikel 10
Inwerkingtreding
De "Beleidsrege|s gevonden en verloren voorwerpen gemeente Weert 2015" treden in
werking op 1 januari 2015.
De "Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Weert 2013" inwerking
getreden op 21 maart 2013, intrekken met ingang van 1 januari 2015.
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