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Vraag
1. Er worden in de nieuwe APV nadere regels voor het geleiden van honden opgenomen. De
toelichting daarop ontbreekt in het raadsvoorstel. Wat is daarvoor de reden?
Antwoord 1
Voorgesteld wordt om de in artikel 2:57 lid 1 onderdeel b opgenomen zinsnede ‘binnen de bebouwde kom op de
weg als de hond niet is aangelijnd’ redactioneel te wijzigen in ‘binnen de bebouwde kom op een openbare plaats als
de hond niet is aangelijnd’. Dit conform de VNG-model zomeraanpassing 2020.
Toelichting:
Volgens het huidige onderdeel b geldt een verbod voor honden op de weg als ze niet zijn aangelijnd. Dus op andere
openbare plaatsen dan de weg mag een hond onaangelijnd lopen, behalve op de in onderdeel a genoemde plaatsen
(‘op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide
of op een andere door het college aangewezen plaats’).
De VNG-modelwijziging brengt hierop een verduidelijking aan door het verbod voor niet aangelijnde honden uit te
breiden tot ook andere plaatsen binnen de bebouwde kom dan de weg, zoals parken en plantsoenen of andere voor
publiek openstaande plaatsen. Dat past ook beter bij de uitzondering in lid 2, waar wordt gesproken over ‘door het
college aangewezen plaatsen’ waar honden wel onaangelijnd mogen lopen.

Vraag
2. In de oude APV is het verboden de hond, op de weg, onaangelijnd, uit te laten. Nu wordt dit: op
een openbare plaats. Onlangs zijn de mogelijkheden om honden los te laten lopen, bijvoorbeeld
in het park de Houtkamp verruimd. Dit park is een openbare plaats. Waarom perkt het college de
verruiming nu opeens weer in?
Antwoord 2
Van een inperking van de verruiming zal geen sprake zijn. Op grond van (het ongewijzigd gebleven) artikel 2:57 lid 2
is lid 1 onderdeel b niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
Deze openbare plaatsen waar honden wel onaangelijnd mogen lopen, zullen door het college worden aangewezen
op korte termijn na vaststelling door de raad van de APV 2020. Die aanwijzing zal als volgt luiden:

Vraag
3.

In de nieuwe APV wordt een aantal voorstellen gedaan om ondermijning tegen te gaan. Kan het
college met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens onderbouwen welke problemen men de
laatste jaren in Leiderdorp heeft waargenomen en welke problemen er in Leiderdorp te
verwachten zijn.

Antwoord 3
De problematiek van de ondermijning is complex en veelal onzichtbaar. Concrete uitingen en uitwassen van
ondermijning zijn bijvoorbeeld aanwezigheid van illegale hennepkwekerijen, jongeren die betrokken zijn of worden
geronseld voor drugshandel, mensenhandel, arbeidsuitbuiting en criminelen die met crimineel geld legale bedrijven
en panden verwerven. Dit vindt in heel Nederland plaats en ook in Leiderdorp ontvangen veiligheids-partners
signalen van ondermijning. Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing is lastig te geven, maar niet voor niets is
ook in Leiderdorp de aanpak van ondermijning geprioriteerd. Er wordt ook regionaal steeds beter en meer
samengewerkt om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken en Leiderdorp zet stevig in, ook om een
waterbedeffect richting onze gemeente te voorkomen.
Zoals vermeld in het raadvoorstel, hebben omliggende gemeenten het genoemde artikel 2:41c ook opgenomen. De
tekst van het artikel is overgenomen uit de APV 2020 van de gemeente Leiden, die het op haar beurt heeft
overgenomen uit de APV’s van de HLT-gemeenten (Hillegom/Lisse/Teylingen). In de momenteel in procedure zijnde
APV 2020 van de gemeente Oegstgeest is het artikel ook opgenomen, net als in de eerder dit jaar vastgestelde APV
2020 van Zoeterwoude.
Het betreft derhalve een artikel in het kader van een regiobrede harmonisatie. Het artikel is voorgesteld om
ondermijning effectief te kunnen bestrijden. Door het ook in de APV 2020 van de gemeente Leiderdorp op te
nemen, kan dit wat betreft ongewenste verspreiding uit omliggende gemeenten naar Leiderdorp afschrikkend
werken.

