
 

*Z0192F6AC3C* 1 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
 

 
  

 Openbare Ruimte Karin Hoek Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4745  

B&W-besluit   18-03-2014 

Uitwisseling    

Raad    24-04-2014 

Agendanummer   11 

 

Onderwerp:  

Vaststelling APV Hillegom 2014 

  

 

Wij stellen voor:  

1. In te stemmen met de wijziging van de APV Hillegom 2013 over de aanlijnplicht 

voor honden buiten de bebouwde kom en deze op te nemen in de APV Hillegom 

2014. 

2. De APV Hillegom 2014 vast te stellen onder gelijktijdig intrekken van de APV 2013. 

 

Bestaand kader:  

Gemeentewet 

 

Inleiding: 

Op 14 maart 2013 is de APV herzien. Op 12 december 2013 is het Hondenbeleid 

door uw raad vastgesteld. In uw besluit heeft u aangegeven dat de argumenten voor 

de aanlijnplicht binnen de bebouwde kom evenzeer moeten gelden buiten de 

bebouwde kom. Om hieraan te voldoen dient de APV, te weten artikel 2:57 

‘Loslopende honden’ als volgt te worden aangepast: 

 

Artikel 2:57, eerste lid, onder a: 

 

Oud: 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven 

of te laten lopen: 

a. Binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond 

aangelijnd is. 

Nieuw: 

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven 

of te laten lopen: 

a.  Op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd is. 

 

Argumenten: 

1. De raad heeft bij de besluitvorming over het hondenbeleid in de vergadering van 

12 december 2013 een motie aangenomen  om de aanlijnplicht ook buiten de 

bebouwde kom te laten gelden.  
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De wijziging van de APV is de uitvoering van bovengenoemd besluit. 

 

Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

Om de handhaving op het hondenbeleid zo snel mogelijk op te pakken is het van 

belang de APV op korte termijn te wijzigen. 

 

Kanttekeningen: 

In de aangenomen motie is tevens aangegeven om bij de vaststelling van de 

aanlijnplicht buiten de bebouwde kom ook de losloopplaatsen buiten de bebouwde 

kom aan te geven. Geconstateerd is dat daar geen verantwoorde plaatsen voor zijn 

aan te wijzen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hillegom 2014 

Informatie bij: mw. K. Hoek, k.hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 313 

 

 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl


 

3 

R
A

A
D

S
B
E
S
L
U

IT
 

 

 
  

Nr.     3. Bestuur\4745 

B&W-besluit   18-03-2014 

Uitwisseling    

Raad    24-04-2014 

Agendanummer   11 

 

 

Onderwerp: 

Vaststelling APV Hillegom 2014 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

1. In te stemmen met de wijziging van de APV Hillegom 2013 over de aanlijnplicht 

voor honden buiten de bebouwde kom en deze op te nemen in de APV Hillegom 

2014. 

2. De APV Hillegom 2014 vast te stellen onder gelijktijdig intrekken van de APV 

2013. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 24-04-2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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