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Wij stellen voor:

De Verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Hillegom vast te stellen. 

Inleiding
Op 19 maart 2020 is de Algemeen Plaatselijke Verordening Hillegom (Apv Hillegom) 
vastgesteld. Per abuis is voor artikel 2:47 de bepaling dat de burgemeester openbare 
plaatsen of delen daarvan kan aanwijzen waar het op bepaalde tijden verboden is zich op 
te houden of verblijven niet opgenomen. Hierdoor is het eerdere genomen besluit voor 
o.a. het Beltpark, van Nispenpark niet meer rechtsgeldig. Bij overlast kunnen de boa's en 
de politie op dit moment wel handhaven op het huidige artikel 2:47 Apv, echter dan is er 
al sprake van overlast. Om dit te voorkomen is het wenselijk om het artikel aan te passen, 
zodat bepaalde openbare plaatsen weer aangewezen kunnen worden waar het niet is 
toegestaan om op bepaalde tijdstippen zich op te houden of te verblijven. Daarnaast is in 
de praktijk gebleken dat in artikel 2:74a 'openlijk drugsgebruik' de zin 'of daarop 
gelijkende waar' niet is opgenomen, terwijl dit in het artikel 2:74 ‘drugshandel op straat’ 
wel is opgenomen. Door dit ook op te nemen in 2:74A ‘openlijk drugsgebruik’ kan door de 
boa’s en politie tegen bijvoorbeeld lachgas worden opgetreden indien dit op heterdaad 
wordt geconstateerd.

Bestaand kader en context
De openbare orde en veiligheid in Hillegom wordt o.a. gereguleerd in de Apv Hillegom. 

Beoogd effect
Met het aanpassen van de artikelen 2:47(hinderlijk gedrag op openbare plaatsen) en 
2:74A (openlijk drugsgebruik) Apv Hillegom bevorderen we een prettige leefomgeving, 
vergroten we de openbare orde en veiligheid en verminderen we de (jeugd)overlast. 



Argumenten
1. Door artikel 2:47 Apv uit te breiden met één lid 'de burgemeester kan openbare 

plaatsen of delen daarvan aanwijzen waar het op door de burgmeester te bepalen 
tijdstippen verboden is zich op te houden of te verblijven' is het weer mogelijk om 
bepaalde gebieden zoals het Beltpark, van Nispenpark aan te wijzen waar het tussen 
23:00 en 07:00 verboden is zich op te houden of te verblijven. Hiermee continueren 
we eerder ingezet beleid, en dragen we bij aan verbetering van de leefbaarheid 
rondom deze locaties. 

2. Met de aanpassing van artikel 2:74a Apv (openlijk drugsgebruik) wordt het mogelijk 
in het verlengde van het artikel 2:74 Apv (drugshandel op straat) op te kunnen 
treden tegen het openlijk gebruik van lachgas.

Kanttekeningen
Repressief optreden kan niet losgezien worden van preventief optreden en omgekeerd. 
Naast het handhaven van jeugdoverlast wordt er ook ingezet op preventie. Jeugd- en 
jongerenwerk draait naast locatie gebonden activiteiten ook ambulante rondes waarin ze 
actief jeugd in de buitenruimte opzoekt, de verbinding met hun aangaat en aanspreekt op 
gedrag en middelengebruik.

Financiële consequenties
Wanneer de raad instemt met de aanpassing van de Apv zal de burgemeester een 
aanwijzingsbesluit nemen. N.a.v. het aanwijzingsbesluit zullen er borden geplaatst moeten 
worden, dit wordt gedekt uit het bestaande budget.

Aanpak, uitvoering en participatie
De wijziging van de Apv Hillegom is een raadsbevoegdheid. De aanpassing treedt in 
werking na publicatie van de wijziging op de wettelijk vereiste wijze. Daarna zal de 
burgemeester een aanwijzingsbesluit nemen, ook dit treedt in werking na publicatie op de 
wettelijk vereiste wijze. Het aanwijzingsbesluit wordt voorbereidt i.o.m. de politie en het 
jeugd- en jongerenwerk.

Duurzaamheid
Het aanpassen van de Apv Hillegom op deze twee punten draagt bij aan een duurzaam 
veilig Hillegom.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Voor Lisse en Teylingen is geen aanpassing in de Apv benodigd.  

Urgentie
Het aanpassen van de Apv Hillegom is gezien de recentelijke toename (jeugd)overlast 
urgent.

Evaluatie
Voor 2021 staat actualisatie Apv Hillegom gepland. Bij de actualisatie wordt ook 
geëvalueerd of de bestaande artikelen volledig zijn, voldoende werkzaam.

Bijlagen en achtergrondinformatie
-

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 6 oktober 2020 met als onderwerp technische 
aanpassing Apv Hillegom artikel 2:47 en 2:74A

gelet op de behandeling in de raadsvergadering,

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Hillegom: 

Artikel I

A. Artikel 2:47 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid wordt een lid 
ingevoegd, luidende:

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

2. In het vijfde lid (nieuw) wordt “tweede en derde lid” vervangen door “derde en 
vierde lid”.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt “Het verbod geldt” vervangen door “De verboden 
gelden”.

B. Artikel 2:74A wordt als volgt gewijzigd:

Na “Opiumwet” wordt ingevoegd “of daarop gelijkende waar”.

Artikel ll
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 oktober 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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