
Wijziging Afdeling 12 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen

Aanwijzingsbesluit in verband met het in- en verkoopregister

 

Rectificatie 

Op 14 juli 2015, Gemeenteblad 2015, nummer 104, registratienummer 5047609 is het Aanwijzingsbesluit

gepubliceerd voor het verkoopregister op basis van Afdeling 12 van de Algemene Plaatselijke Veror-

dening Groningen. Abusievelijk is daarbij het inkoopregister niet opgenomen in de publicatie. Met

deze rectificatie wordt dit hersteld.

De burgemeester van de gemeente Groningen maakt bekend:

Dat hij op 27 mei 2015 heeft besloten om het Digitale Opkopers Register aan te wijzen als het in artikel

2:62, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen en artikel 437, eerste lid van het Wetboek

van Strafrecht, artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid van het

Wetboek van Strafrecht bedoelde, doorlopende en door of namens de burgemeester gewaarmerkt re-

gister waarmee de handelaren in tweedehands goederen dienen bij te houden wat zij inkopen, voor-

handen hebben of verkopen of op andere wijze overdragen.

Middels dit besluit wordt het Digitaal Opkopers Register aangewezen als het doorlopend en gewaarmerkt

register.

Dit besluit is gebaseerd op artikel 2:62, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen

en artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht met het bijbehorende artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit

van dit artikel.

Groningen, 26 mei 2015

De burgemeester,

Peter den Oudsten

De secretaris,

Peter Teesink
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Toelichting
Dit onderdeel van de APVG is opgenomen ter bestrijding van de heling van gestolen goederen.

 

Inwerkingtreding en inzage:

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking

 

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen, kan daartegen ingevolge

het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift

dient binnen zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op deze publicatie, te worden gezonden aan

de burgemeester van Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

 

Dit besluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kostenloos verkrijgbaar bij het Gemeentelijk

Informatie Centrum (GIC). Het GIC is geopend op maandag van 13.00 - 17.00 uur en op dinsdag t/m

vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Het GIC is gevestigd in de Prefectenhof (het gebouw naast de Martinitoren),

Kreupelstraat 1 te Groningen
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