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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-56671\3. Bestuur\6871 
Datum voorstel:   10 augustus 2016 
Datum collegevergadering:  16 augustus 2016 

Datum raadscommissie:  1 september 2016 
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Portefeuillehouder:   dhr. Van Erk 

Behandelend ambtenaar:   Karin Hoek 
E-mailadres:   k.hoek@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 -537313 

 
Agendapunt:  -- 

 

Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Vaststelling gewijzigde APV Hillegom 2016 
 

 

Wij stellen voor 
 

1. De 1e wijziging van de APV vast te stellen: 
Bij artikel 2:47 wordt een nieuw lid 2 ingevoegd: 

De burgemeester kan delen van openbare plaatsen aanwijzen waar het op door 
hem te bepalen tijdstippen verboden is zich op te houden of te verblijven. 
 

2. Deze wijzing treedt in werking een dag na de bekendmaking als bedoeld in 
artikel 139 van de Gemeentewet. 

 

 

Inleiding 
Op 10 december 2015 is de APV herzien. Gedurende het eerste half jaar van 2016 is de 
overlast door hangjeugd, met name in de parken in Hillegom, aanzienlijk toegenomen. 

Deze overlast vindt veelal ook in de nachtelijke uren plaats. Om hierop te kunnen 
handhaven is het noodzakelijk om hiertoe in de APV aan artikel 2:47 “Hinderlijk gedrag 
op openbare plaatsen” een tweede lid toe te voegen.  

 
Door een nieuw tweede lid toe te voegen wordt de juridische basis gelegd om overlast 
gevende jeugd weg te sturen en indien nodig te verbaliseren.  

 
In bijlage 1 wordt weergegeven hoe de APV er uitziet wanneer de voorgestelde wijziging 
wordt overgenomen. In bijlage 2 wordt op deze wijziging een toelichting gegeven. De 

wijziging en toelichting worden na besluitvorming in de bestaande APV gevoegd. 
 

De APV is een Verordening en het vaststellen van verordeningen is een bevoegdheid van 

de raad. 
 
Bestaand kader/context 

De APV Hillegom 2016 is in december 2015 voor het laatst herzien.  
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Beoogd effect 
Het opnemen van een juridische basis voor een betere handhaafbaarheid en mogelijk 
verbaliseren van overlast gevende jeugd. 

 
Argumenten 

1. Om beter te kunnen optreden tegen overlast door hangjeugd is het nodig om de 
APV te wijzigen. 
Op dit moment is er geen juridische basis om handhavend op te treden tegen 
jeugd die overlast veroorzaakt in de nachtelijke uren. 

 
1.2 Door het nemen van een aanwijzingsbesluit ingevolge artikel 2:47 APV kunnen 

openbare plaatsen en tijdstippen worden aangewezen waarop wanneer 
gehandhaafd kan worden. 
In een aanwijzingsbesluit kan concreet benoemd worden waar en vanaf hoe laat 
er niet meer gehangen mag worden. 

 
Kanttekeningen 
n.v.t. 

 
Financiële consequenties 
n.v.t. 

 
Aanpak / uitvoering / participatie 
In samenspraak met politie, jongerenwerk en de portefeuillehouder OOV is gekomen tot 

het wijzigen van de APV Hillegom 2016. 
Na besluitvorming wordt de wijziging van de APV op de gebruikelijke wijze bekend 
gemaakt. 

In aansluiting hierop wordt een aanwijzingsbesluit genomen door de burgemeester, 
waarna deze bekend wordt gemaakt.  
Er wordt een persbericht voorbereid om de inwoners van Hillegom op de hoogte te 

brengen van het genomen aanwijzingsbesluit en de mogelijke gevolgen daarvan.  
 
HLT 

n.v.t. 
 
Urgentie 

Omdat de overlast momenteel grote vormen aanneemt is het van belang om op korte 
termijn gebruik te kunnen maken van het aanwijzingsbesluit.  
 

Evaluatie 
De APV wordt jaarlijks (indien noodzakelijk) en anders tweejaarlijks geëvalueerd en 
aangepast zodat deze actueel blijft. Hierbij wordt de wijziging van artikel 2:47 

vanzelfsprekend meegenomen. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
Voorgestelde wijziging en toelichting. 
 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 
  

gelezen het voorste van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2016, 
 
gelet op artikel 149 Gemeentewet, 

 
 
besluit: 

 
1. De 1e wijziging van de APV vast te stellen: 
 Bij artikel 2:47 wordt een nieuw lid 2 ingevoegd: 

 De burgemeester kan delen van openbare plaatsen aanwijzen waar het op door hem 
 te bepalen tijdstippen verboden is zich op te houden of te verblijven. 
 

2. Deze wijzing treedt in werking een dag na de bekendmaking als bedoeld in artikel 
139 van de Gemeentewet. 

 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 september 2016, 
 

 
 
 

de plaatsvervangend griffier    de voorzitter 
drs. A.J. Jaspers      A. van Erk 


