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Geachte heer/mevrouw,

U bent gebruiker van het pand aan Staartweg 24a te Urk. Een toezichthouder van de gemeente Urk
heeft op 13 november 2021 een controle uitgevoerd op het adres Staartweg 24a te Urk. Tijdens deze
controle is geconstateerd dat er niet wordt voldaan aan de nu geldende wetten en regels omtrent het
COVID-19 virus.

Op voorhand zijn er met u, en alle andere horecaondernemers, afspraken gemaakt met betrekking tot
het nu heersende COVID-19 virus. In deze overleggen is er afgesproken dat u zich zou houden aan
de wetten en regels omtrent het COVID-19 virus en hebben wij als gemeente gezorgd voor
bijvoorbeeld het inzetten van de testaanbieder 'testen voor toegang'. Gezien het feit dat u zich niet
aan onze afspraken heeft gehouden kunnen wij ervan uitgaan dat er een dreiging bestaat voor het
ontstaan van en nieuwe overtreding. Dit is de reden dat wij een preventieve last onder dwangsom
opleggen. Het COVID-19 virus raakt ons allen en is dermate ernstig dat de veiligheid van iedere
burger op het spel staat. Ook hierom kunnen wij niet anders dan gelijk tot een besluit overgaan.

Welke regel(s) is/zijn overtreden?
Volgens artikel 4.2 lid 1 sub a en b van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 wordt een eet- en
drinkgelegenheid slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat alleen
publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs. Het geldige corona toegangsbewijs
en geldig identiteitsdocument dienen duidelijk zichtbaar en leesbaar bij de toegang te worden
aangegeven. Vorengaande regels zijn niet in acht genomen, er is op geen enkele wijze gecontroleerd
en dus bent u in overtreding.

Wat is ons besluit?
Wij leggen u op grond van artikel 5:7 Algemene wet bestuursrecht een preventieve last onder
dwangsom op. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat er in het pand te Staartweg 24a
toekomstige, vergelijkbare overtredingen worden voorkomen.
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Wat gebeurt er indien u het besluit niet uitvoert?
Als u geen uitvoering geeft aan de last, dus als u niet, niet tijdig dan wel niet volledig aan deze
lastgeving voldoet, moet u een dwangsom betalen van€ 5.000 per overtreding met een maximum van
€ 20.000.

Het betalen van een dwangsom betekent niet dat de illegale situatie mag blijven voortbestaan. Wij zijn
bevoegd opnieuw een last onder dwangsom op te leggen waarbij wij een hogere dwangsom kunnen
opleggen. Ook kunnen wij besluiten tot het toepassen van bestuursdwang waarbij wij een einde aan
de overtreding zullen maken. De kosten daarvan worden bij u in rekening gebracht.

Wat gebeurt er indien u de dwangsom niet betaalt?
Als u de dwangsom (indien u geen uitvoering geeft aan de last) niet betaalt, gaan wij over tot het
invorderen van de dwangsom. Dat betekent dat wij het bedrag gaan innen. Wij zullen daarbij indien
nodig een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten brengen wij ook bij u in rekening.

Wat zijn onze bevoegdheden om handhavend op te treden?
Het college van burgemeester en wethouders van Urk is bevoegd op te treden tegen overtredingen
met een last onder bestuursdwang. Deze bevoegdheid staat in artikel 125 Gemeentewet. De
bevoegdheid om een last onder dwangsom in plaats van een last onder bestuursdwang op te leggen,
staat in artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht.

Voor wie geldt dit besluit nog meer?
Dit besluit geldt op grond van artikel 5.18 van de Wet algemene bepalingen ook voor rechtsopvolgers.
Als het gebouw wordt verkocht of als iemand anders ervan gebruik gaat maken, dan is deze nieuwe
eigenaar of gebruiker verplicht uitvoering te geven aan dit besluit.

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mw. D. Gieltjes via het e-mailadres d.gieltjes@urk.nl.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Urk,
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