
RAADSINFORMATIEBRIEF 
17R.00461 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum : 26 september 2017 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester 

Portefeuille(s) : openbare orde enveiligheid 

Contactpersoon : M. van Wijk 

Tel.nr. : 06-35113527 

E-mailadres : wijk.m@woerden.nl 

Onderwerp: 

Boetes voor snelheidsovertredingen 

Kennisnemen van: 

Een overzicht van boetes voor snelheidsovertredingen in de gemeente Woerden (over enkele jaren 
uitgespreid). 

Inleiding: 

Burgemeester Molkenboer heeft tijdens de raadsvergadering d.d. 30 maart 2017 toegezegd (toezegging 
332) binnen een afzienbare tijd een overzicht van boetes voor snelheidsovertredingen in Woerden te 
verstrekken (over enkele jaren uitgespreid). 

Kernboodschap: 

Kennis te nemen van het overzicht van boetes voor snelheidsovertredingen. 

De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) regelt de bestuurlijke boetes 
(ook wel administratieve boetes genoemd) tot 390,- euro voor verkeersovertredingen. Deze wet staat ook 
wel bekend als de Wet Mulder. Bestuurlijke overtredingen die onder deze wet vallen heten Mulderfeiten. 
Ze worden opgelegd door het Openbaar Ministerie, de politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar 
(boa). 

De Wet OM-afdoening en het Besluit OM-afdoening regelen de strafbeschikking. Een strafbeschikking is 
een boete die wordt opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Bij elkaar worden dit de feitgecodeerde 
zaken genoemd. De boetes worden geïncasseerd door het Centraal Justitieel Incassobureau. 

De overzichten van de feit gecodeerde zaken van de gemeente Woerden van 2015 en 2016 zijn via de 
website van het CJIB opgevraagd. Uit deze overzichten blijkt met betrekking tot snelheidsovertredingen het 
volgende aantal zaken: 

Feitgroep snelheid 2015 2016 
Snelheid binnen woonerf 0 0 
Snelheid binnen bebouwde kom 19 35 
Snelheid buiten bebouwde kom 14 180 
Snelheid autosnelwegen 2585 1294 
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Financiën: 

N.v.t. 

Vervolg: 

N.v.t. 

Bijlagen: 

1. Overzicht Feitgecodeerde instroom van zaken met betrekking tot snelheidsovertredingen in de 
gemeente Woerden in 2015 en 2016, nummer 17.014751 

De secretaris De burgemeester 
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V.J.H. Molkenboer drs. M.H.J. van Kr rgen 
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