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Last onder dwangsom jaarwisseling 2011/2012

Geachte heer
Op basis van art. 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 125 en 172
van de Gemeentewet is de burgemeester bevoegd om een last onder dwangsom op te
leggen. Dat kan hij doen als hij wil voorkomen dat iemand een bepaald voorschrift
overtreedt. Er is besloten dit in uw geval te doen voor de komende periode rondom de
jaarwisseling. In deze brief kunt u lezen wat dit inhoudt en waarom dit is besloten.
Wat is uw verleden ?
In het verleden bent u meermaals in aanraking geweest met politie en justitie.
Deze voorvallen zijn niet beperkt gebleven tot een specifieke periode, maar kennen een
langere geschiedenis. In december 2010 hebben wij u in verband met dit negatieve
gedrag een waarschuwingsbrief gestuurd. Helaas is uw gedrag sinds die tijd niet
verbeterd. Op 27 augustus van dit jaar waren er spanningen tussen Molukse en
Marokkaanse mensen in uw wijk. U hebt daarbij een negatieve rol gespeeld door
provocerend gedrag te vertonen. U bent daar die dag op aangesproken door de
wijkmanager en de politie. Daarop hebt u uw gedrag echter niet aangepast.
Naar aanleiding van dit voorval hebben de wijkmanager en de politie op 31 augustus
jl. met uw vader gesproken over uw gedrag. Helaas is gebleken dat ook via die weg
geen invloed op uw gedrag uit te oefenen is. Later die dag hebt u zelf nog een gesprek
met de politie gevoerd. Ze hebben u nogmaals gewezen op de risico’s van uw gedrag
en op het feit dat u al eerder een waarschuwingsbrief had gekregen. U hebt desondanks
aangegeven uw gedrag niet aan te zullen passen en het zo weer te zullen doen mocht
een vergelijkbare situatie zich opnieuw voordoen.
Behoudens het bovenstaande bent u in 2011 ook meerdere keren aangesproken op
overlastgevend gedrag en hebt u bij meerdere gelegenheden brutaal of zelfs bedreigend
gedrag vertoont richting medewerkers van de politie.
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Hoe zien wij uw verleden ?
Wij zijn van mening dat u al gedurende een langere periode een negatieve invloed hebt
op de openbare orde in Culemborg. Bovendien hebben wij geconstateerd dat de tot nu
toe gebruikte methoden om u tot gedragsverbetering te brengen niet het gewenste
resultaat hebben opgeleverd. Omdat uw gedrag onacceptabel is zullen wij dus
verdergaande maatregelen moeten treffen dan tot nu toe het geval is geweest. Dat
bestaat vooralsnog uit een last onder dwangsom.
Wat is een dwangsom ?
Een dwangsom is een geldbedrag dat u aan ons moet betalen wanneer u een bepaalde
regel overtreedt. Als u de regel niet overtreedt, hoeft u dus ook niet te betalen !
Over welke regel gaat het ?
De regel die u op straffe van een dwangsom niet mag overtreden is artikel 2:1a van de
Algemene Plaatselijke verordening. In deze regel staat dat het verboden is de orde te
verstoren, je hinderlijk te gedragen, personen lastig te vallen of te vechten. Ook is het
op grond van deze regel verboden om voorwerpen bij je te hebben die bedoeld zijn om
de orde te verstoren. Om precies duidelijk te maken wat hier in ieder geval onder
wordt verstaan, is er achterliggend beleid opgesteld. De regel en het beleid treft u aan
bij deze brief.
Hoe lang geldt dit ?
De last onder dwangsom geldt van 13 december 2011 tot en met 31 januari 2012. Deze
periode is gekozen omdat spanningen vaak toenemen in de periode rond de
jaarwisseling. Indien het tot ongeregeldheden komt dan blijven die spanningen vaak
ook daarna nog enige weken actueel. Tot slot willen wij u er op wijzen dat de door ons
gekozen periode niet wil zeggen dat uw last onder dwangsom niet verlengd kan
worden als dat nodig mocht blijken. Ook kan er opnieuw een last onder dwangsom
worden opgelegd als na 31 januari 2012 blijkt dat dat nodig is.
Hoe hoog is de dwangsom ?
Bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom hebben wij gezocht naar een
bedrag dat in verhouding staat tot uw financiële mogelijkheden, maar dat ook een
serieuze afschrikwekkende werking heeft. Er zijn immers ernstige gevolgen voor de
samenleving als u zich er niet aan houdt. Er is besloten u een dwangsom op te leggen
van € 500,- voor de eerste overtreding en € 1.000,- voor iedere volgende overtreding,
met een maximum van € 7.500,-.
Wat is het verband tussen de dwangsom en bijvoorbeeld een gewone boete ?
Deze dwangsom staat los van de normale gevolgen van het overtreden van regels. De
politie kan u dus nog steeds bekeuren en/of aanhouden voor deze of andere
overtredingen of misdrijven. U kunt los van deze dwangsom dus ook gewoon
strafrechtelijk vervolgd worden. De regels gelden immers voor iedereen. Alleen voor u
en alleen voor de in deze brief genoemde periode geldt dus de extra maatregel van de
dwangsom.
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Is dit besluit niet te ingrijpend ?
Wij begrijpen dat het voor u niet aangenaam is om geconfronteerd te worden met dit
besluit. Het belang van de Culemborgse samenleving weegt echter zwaarder dan uw
belang. Door middel van een last onder dwangsom ervaart u alleen de gevolgen
wanneer u daar zelf door slecht gedrag aanleiding toe geeft. Dat betekent dus ook dat
wanneer u zich goed gedraagt, er geen nadelige gevolgen voor u zijn. U hoeft dan geen
dwangsom te betalen.
Hoe kan ik vragen stellen of bezwaar maken ?
Als u naar aanleiding van deze brief nog algemene vragen of opmerkingen heeft, dan
kunt u deze stellen via de afdeling Veiligheid (0345-477700).
Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u officieel bezwaar maken door
een brief te sturen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden.
Meer informatie over bezwaar kunt u in bijgaande folder lezen.
Tot slot
Dit besluit is niet prettig voor u. Daarom hebben wij eerst met u besproken dat dit
besluit mogelijk genomen zou gaan worden. U heeft aangegeven dat
………………………………. Uw zienswijze heeft ons echter niet doen afzien van ons
besluit. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om alles te doen wat in onze
macht ligt om de risico’s voor de samenleving te beperken. Wij moeten daarin een
zelfstandige afweging maken en die afweging kunnen wij zoals u begrijpt niet enkel af
laten hangen van ……………………………

Hoogachtend,
De Burgemeester van Culemborg

R. van Schelven
Bijlagen:

- art. 2:1a APV
- achterliggend beleid bij art. 2:1a APV
- folder bezwaar

DE GEMEENTE CULEMBORG GEBRUIKT UW GEGEVENS IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ALLEEN VOOR DE IN
DEZE BRIEF GENOEMDE DOELEN.

