Besluit aanwijzing toezichthouders door burgemeester (artikel 6.2 lid 1 APV)
De burgemeester van de gemeente Hattem,
gelet op artikel 174 van de Gemeentewet alsmede artikel 6.2, lid 1, van de Algemene
plaatselijke verordening (APV);
gelet op de noodzaak van goed toezicht op de naleving van de bepalingen die betrekking
hebben op seksinrichtingen, sekswinkels e.d. zoals gesteld in hoofdstuk 3 van de APV;
dat de raad op 22 juli 2009 heeft besloten tot vaststelling van de “Verordening tot 17e
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem”;
dat de betreffende artikelen op basis waarvan de burgemeester bij besluit van 2 mei 2002
toezichthouders heeft aangewezen, zijn hernummerd;
dat het gewenst is dat de aanwijzing blijft gelden en derhalve het aanwijsbesluit op basis van
de gewijzigde verordening opnieuw dient te worden vastgesteld;
b e s l u i t:

1.
2.

3.
4.
5.

tot het intrekken van het aanwijsbesluit van de burgemeester van 2 mei 2002.
de politieambtenaren van de Politieregio Noord- en Oost Gelderland, die deel
uitmaken van het regionaal Handhavingsteam prostitutie/mensenhandel, als
toezichthouders ter zake aan te wijzen als bedoeld in artikel 6.2, lid 1, APV en als
zodanig te belasten met het toezicht op de naleving van de artikelen 3.1 t/m 3.16
APV.
de samenstelling van het regionaal Handhavingsteam prostitutie/ mensenhandel
over te laten aan de korpschef van de politieregio Noord- en Oost Gelderland.
te bepalen dat dit besluit daags na haar bekendmaking in werking treedt;
de afgifte van het legitimatiebewijs te mandateren aan de korpsbeheerder van de
politieregio Noord- en Oost Gelderland.

Hattem, 22 december 2009
De burgemeester van Hattem,

Besluit aanwijzing toezichthouders door het college (artikel 6.2 lid 1 APV)
Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,
gelet op artikel 174 van de Gemeentewet alsmede artikel 6.2, lid 1, van de Algemene
plaatselijke verordening (APV);
gelet op de noodzaak van goed toezicht op de naleving van de bepalingen die betrekking
hebben op seksinrichtingen, sekswinkels e.d. zoals gesteld in hoofdstuk 3 van de APV;
dat de raad op 22 juli 2009 heeft besloten tot vaststelling van de “Verordening tot 17e
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem”;
dat de betreffende artikelen op basis waarvan de burgemeester bij besluit van 2 mei 2002
toezichthouders heeft aangewezen, zijn hernummerd;
dat het gewenst is dat de aanwijzing blijft gelden en derhalve het aanwijsbesluit op basis van
de gewijzigde verordening opnieuw dient te worden vastgesteld;
b e s l u i t:
6.
7.

8.
9.
10.

tot het intrekken van het aanwijsbesluit van de burgemeester van 2 mei 2002.
de politieambtenaren van de Politieregio Noord- en Oost Gelderland, die deel
uitmaken van het regionaal Handhavingsteam prostitutie/mensenhandel, als
toezichthouders ter zake aan te wijzen als bedoeld in artikel 6.2, lid 1, APV en als
zodanig te belasten met het toezicht op de naleving van de artikelen 3.1 t/m 3.16
APV.
de samenstelling van het regionaal Handhavingsteam prostitutie/ mensenhandel
over te laten aan de korpschef van de politieregio Noord- en Oost Gelderland.
te bepalen dat dit besluit daags na haar bekendmaking in werking treedt;
de afgifte van het legitimatiebewijs te mandateren aan de korpsbeheerder van de
politieregio Noord- en Oost Gelderland.

Hattem, 22 december 2009
Het college van Hattem,
de secretaris,

de burgemeester,

