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Aanwijzingsbesluit toezichthouders Team toezicht en handhaving gemeente
Gorinchem
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal, ieder
voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;
Gelet op Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), alsmede op:
●
●
●
●
●
●
●
●

artikel 6.2 lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening;
artikel 41 lid 1, sub b van de Drank- en Horecawet;
artikel 61 lid 3, van de Wet op de Veiligheidsregio’s;
artikel 34 lid 2, Wet op de Kansspelen;
artikel 4.2, van de Wet basisregistratie personen;
artikel 33 lid 1, van de Huisvestingswet;
het bepaalde in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
het bepaalde in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet.

BESLUIT(EN):
Vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders Team toezicht en handhaving gemeente Gorinchem’.

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder ‘toezichthouder’:
Een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Artikel 2
1.
2.

de personen werkzaam bij het Team toezicht en handhaving van de gemeente Gorinchem worden
aangewezen als toezichthouders;
stagiaires bij het Team toezicht en handhaving worden tijdens de stageperiode aangewezen als
toezichthouders. Zij worden bij de uitvoering van deze taken altijd begeleid door een andere
toezichthouder, niet zijnde een stagiair.

Artikel 3
De toezichthouders zijn, met inachtneming van titel 5.2 van de Awb belast met het houden van toezicht
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wetten:
artikel 6.2 lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening;
●
artikel 41 lid 1, sub b van de Drank- en Horecawet;
●
artikel 61 lid 3, van de Wet op de Veiligheidsregio’s;
●
artikel 34 lid 2, Wet op de Kansspelen;
●
artikel 4.2, van de Wet basisregistratie personen;
●
artikel 33 lid 1, van de Huisvestingswet,
●

Artikel 4
Het houden van toezicht door de toezichthouders geldt voor en heeft betrekking op het grondgebied
van de gemeente Lingewaal.

Artikel 5
Het eerder genomen besluit tot aanwijzing (d,d, 25 maart 2015) van de toezichthouders van de Avri en
de daarbij behorende legitimatiebewijzen evenals het besluit tot aanwijzing van toezichthouder W.
Vroegh en het daarbij behorende legitimatiebewijs worden ingetrokken op het moment dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt.

Artikel 6
Dit aanwijzingsbesluit treedt de dag na bekendmaking in werking.
Asperen, 1 augustus 2017
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De burgemeester voornoemd,

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Gemeentesecretaris
ir. C. Verweij

Burgemeester
L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen
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