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Onderwerp: vergunning collecte Stichting Dierenambulance Hoorn e.o. 

Geachte heer/mevrouw Klinkenberg, 

Naar aanleiding van uw aanvraag op 6 maart 2019 om een collecte te mogen houden ten behoeve van 
de Stichting Dierenambulance Hoorn e.o., delen wij u het volgende mede. 

De aanvraag valt onder artikel 5:13 van de Aigemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2017 (APV) 
waarbij het-coll.ecteren onder een vergunningsplicht-v-alt Her-bij--kfijghJ tosstemming-voor het-houden 
van een collecte voor de Stichting Dierenambulance Hoorn e.o. van 23 februari 2020 tim 29 februari 
2020 in de gemeente Hoorn . 

Hieronder wijzen wij u op de voorschriften die van toepassing zijn: 

1. 	 De collecte vindt plaats tussen 08.00 uur en 20.00 uur. 
2. 	 Op zon- en feestdagen mogen in verband met de Zondagswet geen COllectes plaatsvinden. 
3. 	 Voor de inzameling wordt gebruik gemaakt van bussen, die ten genoegen van de politie 

Gesloten en verzegeld zijn . 
4. 	 Er mag niet met intekenlijsten, collectezakjes of bijdrageboekjes gecollecteerd worden. 
5. 	 Het publiek mag niet worden gehinderd. 
6. 	 De collectanten en/of collectrices hebben de leeftijd van 16 jaar bereikt. 
7. 	 De opbrengst van de collecte mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel dat door de organisatie 

is opgegeven. 
8. 	 U dient de collecteopbrengst, binnen een maand na de periode waarin de collecte is gehouden, aan 

het college door te geven. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Moinat via telefoonnummer 0229252200. U kunt 
uw vraag ook stellen via www.hoorn .nl/vraag. Ais u op deze brief reageert, vermeld dan het 
zaaknummer. Dit nummer staat rechtsboven in de brief vermeld. 
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Met vriendelijke groet, 

Bent u het niet eens met dit besluit? 


Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Wij nemen samen met u 


het besluit door. 


Ais we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er 


voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u 


dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 


Hoe maakt u bezwaar? 


U stuurt uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 603, 1620 AR Hoorn. 


In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: 


• 	 uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer; 

• 	 een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk 

van het besluit vermelden of een kopie meesturen); 

• 	 de reden(en) waarom u bezwaar maakt; 

• 	 de datum en uw handtekening . 

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. 


Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat 


uw bezwaarschrift in behandeling is. Ais u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, 


dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het 


besluit te schorsen. 


Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan aileen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft 


ingediend. Het adres van de Rechtbank Noord-Holland is Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 


Ais u een voorlopige voorziening aanvraagl. bent u griffierecht verschuldigd. U ontvangt hiervoor automatisch een rekening . 
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