BELEID MET BETREKKING TOT BOETES
De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd het onderstaande beleid m.b.t. boetes goed te
keuren.
Voor de verschillende overtredingen worden onderstaande tarieven gehanteerd:
Sanctie bij licht verzuim
€ 25
Sanctie bij middelzwaar verzuim
€ 50
Sanctie bij zwaar verzuim
€ 100
Conform artikel 11.4 van het concept-Huishoudelijk reglement van Tuinpark Buikslotermeer op het
reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam worden boetes bij
overtredingen de tweede keer verdubbeld en bij de derde keer verdrievoudigd.
Deze tarieven zijn van kracht van 2020 t/m 2024 en worden daarna iedere 5 jaar geïndexeerd waarbij
de wettelijke indexeringspercentages zullen worden gehanteerd.
Wat betreft de bevoegdheden tot het opleggen van een boete wordt verwezen naar het
afdelingsreglement december 2016. In artikel 8, lid 20 wordt gesteld “Het afdelingsbestuur is
bevoegd voor o.a. slecht tuinonderhoud, het herstellen van achterstallig tuinonderhoud, het niet
verrichten van algemeen werk en voor achterstallige tuinlasten administratiekosten (boete) op te
leggen. Het afdelingsbestuur is niet bevoegd om administratiekosten op te leggen die een bedrag van
€ 100,00 per overtreding te boven gaat”. Als commissies overtredingen signaleren dan kunnen zij het
bestuur verzoeken c.q. adviseren om een boete op te leggen.
1. Een lage sanctie bij “lichte” verzuimen zoals:
o Niet of niet tijdig inzenden van bepaalde formulieren;
o Niet of niet tijdig verschaffen van inlichtingen aan het bestuur;
o Niet voldoen aan voorschriften wat betreft (hoogte en afstand) van beplanting;
o Niet voldoen aan allerlei “ordevoorschriften” zoals het verbod om handel te drijven,
vervoermiddelen langs een algemeen pad te plaatsen etc;
o Geen tuinnummer op een zichtbare plaats;
o Niet voldoen aan de bepalingen inzake het houden van dieren en het veroorzaken van hinder
c.q. overlast.
2. Een middelzware sanctie bij “middelzware” verzuimen zoals:
o Niet (tijdig) voldoen aan financiële verplichtingen, zoals betaling contributie;
o Niet voldoen aan de bepalingen inzake de toegang en openingstijden van het tuinpark;
o Niet voldoen aan artikel 2.1.1 en 2.1.2. van de Bouwvoorschriften d.d. 8-12-2018;
o Niet voldoen aan bepalingen inzake milieu en hygiëne;
o Het rijden met scooters/motoren;
o Niet uitvoeren van algemeen werk.
3. Een zware sanctie bij “zware” verzuimen zoals:
o Verwaarlozing af achterstallig onderhoud van tuin, sloten, heggen etc.;
o Het veroorzaken van schade (aan bijvoorbeeld taluds, oeverbekleding, wegen en paden en
waterputten) als gevolg van overtreding van voorschriften;
o Het aanleggen van open vuur (ook niet in de BBQ).

