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Beste mevrouw Van Gent en heer Van der Kallen,
In uw brief van 31 mei 2018 stelt u ons vragen over het ingestelde "Bedelverbod” op basis van de Algemene Plaatselijke
Verordening. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Wat zal de straf bij een eventuele overtreding zijn? (In gemeentes als Amsterdam wordt straatbedelarij beboet. Echter
ziet men dat van de 718 boetes slechts 222 boetes voldaan zijn (De Telegraaf van 9 juni 2017). Van deze boetes wordt
dus slechts 31 procent effectief geïnd).
Antwoord:
Aan het overtreden van het bedelverbod zit geen vaste strafmaat omdat het hier, conform het gestelde in het feitenboekje
van het Openbaar Ministerie, een sterfeit betreft. Dit houdt in dat er sprake is van een OM-strafbeschikking en de hoogte
van de straf wordt vastgesteld door de Officier van Justitie op basis van de feiten die bekend zijn over de overtreder (is er
bijvoorbeeld sprake van herhaling). Hierbij bepaalt de Officier van Justitie of de zaak in aanmerking voor een
strafbeschikking (boete) komt of dat er overgegaan wordt tot een dagvaarding.
Het doel van het instellen van het bedelverbod is echter de overlast die ervaren wordt door bezoekers, inwoners en
ondernemers in de stad door bedelaars weg te nemen. Het kunnen opmaken van een proces verbaal ten aanzien van
deze vorm van overlast draagt hier aan bij, omdat de bedelaar dan ervaart dat in deze gemeente bedelen strafbaar is (er
gaat dus een preventieve werking van uit).
2. Welke stappen gaat het college verder ondernemen, naast het verbod, om deze situatie te veranderen? Deze vraag
richt zicht zowel op preventieve maatregelen, zoals verslavingszorg en ondersteuning bij schulden, als directe
maatregelen. Welke middelen hebben wij als gemeente tot onze beschikking om mensen die het pad kwijt zijn geraakt
een uítgestrekte hand toe te rijken.
Antwoord:
Bedelaars zijn in twee groepen te verdelen. Ten eerste de georganiseerde vorm, hierbij worden in de ochtenduren een
groep mensen met een busje aan de rand van de gemeente gebracht. Deze loopt daarna naar drukke punten in de stad
en gaan daar dan op een indringende manier bedelen. In de avonduren wordt deze groep weer opgehaald op een van
tevoren afgesproken punt en worden teruggebracht naar hun slaapplaats. Dit is de groep die vooral voor overlast in de
binnenstad(horeca) en bij winkelconcentraties zorgt. Door het instellen van het bedelverbod willen wij deze groep het
ongemakkelijker maken om in onze gemeente te bedelen.
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De tweede groep zijn de daklozen. Om deze groep, die ‘vaak het pad zijn kwijtgeraakt’, te helpen, is het Regionaal
Kompas 2015-2020 opgesteld. Hierin is het meerjarenbeleid voor het vangnet voor kwetsbare mensen uitgewerkt.
Op basis van dit meerjarenbeleidsplan wordt elk jaar een jaarplan gemaakt, waarin onder andere de resultaten
beschreven staan die worden bereikt. Dit jaarplan is aan het begin van 2018 naarde gemeenteraad gestuurd.
Daarnaast is het OGGZ-team actief, zij spelen een belangrijke rol in het toeleiden van (dakloze) kwetsbare mensen naar
de juiste zorg/hulp/begeleiding. Dit is een integraal team, waarin mensen zitten van de GGZ, Verslavingszorg, Mozaik,
Maatschappelijke Opvang, maatschappelijk werk, GGD en de politie. De leden van dit team zoeken actief kwetsbare
mensen op, of gaan op pad naar aanleiding van (overlast)meldingen. Ze nemen dan deze kwetsbare mensen aan de
hand en zoeken samen met hen naar de juiste zorg en daar waar nodig naar passende huisvesting. De doelgroep van
het OGGZ-team is veel breder dan alleen de kwetsbare mens die bedelt, maar zij kunnen zeker ook de helpende hand
toereiken.
Hierdoor zijn er in het afgelopen jaar diverse dakloze mensen gehuisvest die veel gebedeld hebben en daardoor is het
bedelen door deze groep sterk afgenomen. Wel is het zo dat niet iedereen geholpen wil worden, of dat problemen zo
complex zijn dat er een lange tijd nodig is om ze op te lossen. Alleen met een uítgestrekte hand ben je er dan nog niet.
Juist ook het handhavend optreden op overtredingen (dus ook tegen bedelen) door deze groep kan dan een nuttig
instrument vormen om mensen meer richting hulpverlening te bewegen.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met B. Trimbos, bereikbaar via
telefoonnummer (0164) 277391.
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