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1. Tijdens het Politiek Forum van 12 november 2018 sprak de burgemeester het voornemen tot een
     'juridische toets' uit. Heeft de burgemeester deze toets inmiddels laten uitvoeren? En zo ja, graag 
     hierover een terugkoppeling.

Juridische zaken van het servicepunt  heeft bedoelde toets uitgevoerd.  Het advies was positief.

2. Naar aanleiding van Art. 2:10 Voorwerpen op of aan de weg, lid 4 - f:

    Wordt hiermee de mogelijkheid om driehoeks borden overal zonder vergunning te mogen plaatsen 
    geboden?

  Nee, in lid 5 wordt de mogelijkheid geboden om nadere regels aan de in lid 4 genoemde voorwerpen te 
stellen. Deze nadere regels zullen direct na het vaststellen  van de nieuwe APV opgesteld worden.  De 
nadere regels zijn niet in de APV opgenomen aangezien deze te gedetailleerd zijn en het artikel 
onleesbaar zou maken.

3. Naar aanleiding van Art. 2:14 Winkelwagentjes: 

    Tijdens het Politiek Forum van 12 november 2018 sprak de burgemeester het voornemen uit tot het in 
    overleg gaan met betrokken ondernemers. Heeft dit overleg inmiddels plaatsgevonden? En zo ja, graag 
    hierover een terugkoppeling.

Dit overleg heeft niet plaatsgevonden, het verbod is niet nodig omdat dit al jaren geen problemen meer  
oplevert.

4. Naar aanleiding van de aanpassing van Art. 2:57 Loslopende honden: 

    In het raadsvoorstel wordt gesproken over 'niet meer dan twee honden' terwijl in de concept APV 2019 
    'meer dan 3 honden' vermeld staat. Wat is het juiste aantal? 

   Het juiste aantal is meer dan 3 honden.

    Is het mogelijk, mede ter ondersteuning van de handhaving, om een registratieplicht of 
    vergunningsvoorwaarde aan (professionele) hondenuitlaatservices op te leggen? 

    En is het daarbij mogelijk om bepaalde strikt omschreven gebieden aan te wijzen voor het gebruik door 
    (professionele) hondenuitlaatservices? 



Er is geen hondenuitlaat service  in Leiderdorp.  Er is contact geweest met een hondenuitlaat service uit 
de   gemeente Leiden die honden uitlaat afkomstig uit Leiderdorp. Er is gekozen om  met een 
maatwerkoplossing te komen.

5. Naar aanleiding van de aanpassing(en) van Art. 2:78 en 2:79 respectievelijk Gebiedsontzegging en 
    Woonoverlast:

    Welke definitie wordt er gegeven aan 'woonoverlast'? 

Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt. De overlastgever      
en of degenen voor wie hij verantwoordelijk is vertonen overlast gevend gedrag en of laten juist na 
bepaald gedrag te vertonen waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt veroorzaakt.

6. Naar aanleiding van Art. 2:45 Betreden van plantsoenen en dergelijke:

    De tekst is enigszins ambigu: betekent dit dat er voor het betreden van of het aanwezig zijn in parken 
    en dergelijke nu een ontheffing noodzakelijk is? 

Dank voor deze opmerking, het model VNG is hier inderdaad erg rigide, wij gaan dit schrappen en houden 
het vigerende artikel aan.


