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Nr. 15

AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN
Ontvangen 11 maart 2009
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanhef komt te luiden: Na artikel 172 worden twee artikelen
ingevoegd, luidende:.
2. Na het voorgestelde artikel 172a wordt een artikel ingevoegd,
luidende:
Artikel 172b
1. De burgemeester kan aan een persoon die het gezag uitoefent over
een minderjarige die herhaaldelijk groepsgewijs de openbare orde heeft
verstoord en de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, bij ernstige
vrees voor verdere verstoring van de openbare orde een bevel geven zorg
te dragen:
a. dat de minderjarige zich niet bevindt in of in de omgeving van een of
meer bepaalde objecten binnen de gemeente, dan wel in een of meer
bepaalde delen van de gemeente, tenzij de minderjarige wordt begeleid
door een persoon die het gezag over hem uitoefent of door een andere
meerderjarige als bedoeld in het derde lid; of
b. dat de minderjarige zich op bepaalde dagen gedurende een
aangegeven tijdvak tussen 8 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends niet
bevindt op voor het publiek toegankelijke plaatsen, tenzij de minderjarige
wordt begeleid door een persoon die het gezag over hem uitoefent of
door een andere meerderjarige als bedoeld in het derde lid.
2. Het bevel geldt voor een door de burgemeester vast te stellen
periode van ten hoogste drie maanden.
3. De burgemeester kan voor de toepassing van het eerste lid ten
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hoogste twee andere meerderjarigen naast de persoon of personen die
het gezag uitoefenen over een minderjarige aanwijzen ter begeleiding van
de minderjarige.
4. Artikel 172a, vijfde, zesde en zevende lid, is van overeenkomstige
toepassing.
II
In artikel I, onderdeel B, wordt «172a,» vervangen door: 172a, 172b,.
Toelichting
Dit amendement strekt ertoe om de burgemeester de bevoegdheid te
geven om de betrokken ouders/verzorgers van de (in groepsverband)
overlastveroorzakende twaalfminner een bevel te geven erop toe te zien
dat hun kinderen niet, althans niet onbegeleid, ’s avonds laat op straat
zijn. Het niet naleven van dat bevel door de ouders/verzorgers levert dan
voor die ouders/verzorgers een strafbaar feit op. Met het bevel wordt
direct geappelleerd aan de opvoedende en toezichthoudende taak en
wordt een extra middel gecreëerd om de overlast te doen beëindigen.
Kuiken
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