*1775*

AANVRAAGFORMULIER COLLECTEVERGUNNING
Ingevolge artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Het aanvraagformulier kan volledig ingevuld en ondertekend ingezonden
worden naar Gemeente Weert, t.a.v. afdeling VTH, Postbus 950, 6000 AZ Weert
of per naar E-mail: gemeente@weert.nl
Onvolledig ingevulde formulieren worden
Formulier graag in blokletters invullen.

niet

in

behandeling

genomen.

Voor meer informatie zie achterzijde van dit formulier
Algemene gegevens
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Naam stichting of instelling
Adres stichting of instelling
Postcode en plaats stichting of instelling
Telefoonnummer
Burgerservicenummer
Email adres

Specifieke gegevens
Wat is het doel van de collecte?
Of in samenwerking met welke goede
doelen wordt de collecte gehouden?
Beschikt uw organisatie of instelling
over een erkenning van het Centraal
Bureau Fondsenwerving?

0 Ja
0 Nee

Hoe wilt u gaan collecteren?
(bijv. met collectebussen,
inschrijflijsten, verkoop van goederen,
werven van donateurs)

U heeft geen vergunning nodig, we
beschouwen uw aanvraag als een
melding.
U heeft een collectevergunning
nodig.
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z.o.z.

Wanneer wilt u gaan collecteren?
(welke dag of periode)
Valt deze periode in een vrije periode
op het landelijk collecterooster van het
Centraal Bureau Fondsenwerving?
Of valt deze periode samen met de
periode van een van de samenwerkende
goede doelen?
Wilt u ten behoeve van de collecte een
plek in de openbare ruimte innemen
met bijvoorbeeld een tafel, kraam of
ander materieel?

0 Ja

0 Nee

Indien nee, we kunnen voor deze
periode geen collectevergunning
verlenen.

0 Ja

Indien ja, vraag een tijdelijke
standplaatsvergunning aan.

0 Nee

Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening
aanvrager

Informatie
Afdeling 2. Collecteren
Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen
1. Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van
geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.
2. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het
aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte
stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of
goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat
de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.
3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het inzamelen door een
organisatie of instelling die beschikt over een CBF-erkenning, welke collecte
tevoren is gemeld en in overeenstemming is met het (landelijk) collecterooster
zoals dat wordt gehanteerd door de gemeente Weert.
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

