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Op 10 augustus 2011 informeerde u de raad over de evaluatie van de aanpak 
overlast in park De Houtkamp. 
De BBL fractie heeft via het informele circuit vragen over deze evaluatie gesteld, die 
echter niet naar tevredenheid zijn beantwoord. Het gaat BBL niet zozeer om 2 
borden, maar om de traagheid van uitvoering van collegebesluiten. Wij vragen ons 
af of deze traagheid zich ook voordoet in belangrijkere projecten. 
 
Daarom de volgende vragen: 
 

1. In deze evaluatie lezen wij dat het college op 28 juni 2011 heeft besloten 
borden in het park te plaatsen, met als doel de bezoekers te informeren over 
de daar geldende gedragsregels.  

2. In de evaluatie gedateerd 10 augustus 2011 lezen wij dat op die datum wordt 
nagedacht over de tekst van de borden. 

3. Op 29 september 2011 antwoord de portefeuillehouder op eerder gestelde 
vragen dat hij verwacht dat de borden eind november zullen worden 
geplaatst. 

 
Dit betekent dus dat een collegebesluit, het plaatsen van een 2 borden, pas na 5 
maanden wordt uitgevoerd. Het plaatsen van 2 borden moet toch binnen 2 weken 
geregeld kunnen zijn? 
 
Vragen: 
 

1. Is het gebruikelijk dat een dergelijk eenvoudig besluit 5 maanden nodig heeft 
om tot uitvoering te komen? 

 



Antwoord: 
Nee 

 
2. Hoe komt dat? 
 
Antwoord: 
Sommige besluiten worden sneller ten uitvoer gebracht dan andere. In genoemde 
evaluatie wordt bijvoorbeeld aangegeven dat er voetgangersborden zijn geplaatst 
bij de ingangen van het park, voor zover nog niet aanwezig. Deze waren ruim 
binnen de twee weken geplaatst. De borden met de gedragsregels, moesten nog 
worden ontworpen, besteld en gemaakt. Deze waren uiteraard níet op voorraad.  

 
 

3. Wordt de uitvoering van collegebesluiten door de verantwoordelijke 
portefeuillehouder periodiek gevolgd? 

 
Antwoord: 
Zowel portefeuillehouders als de vakafdelingen houden zicht en regie op het 
uitvoeren van de collegebesluiten. 

 
4. Zo nee, waarom niet? 
- 
 
5. zo ja, waarom wordt geaccepteerd dat dit proces zo lang duurt? 
 
Antwoord:  
Bij het uitvoeren van besluiten kunnen er veel factoren zijn die invloed hebben op 
de duur van de uitvoering.    
 
6. Uit de evaluatie blijkt dat veel gebruikers kennelijk niet van de gedragsregels 

op de hoogte zijn. Deelt het College de conclusie dat bekendmaking van deze 
regels (o.a. door borden) urgentie behoeft, zodat de klachten kunnen 
afnemen? 

 
Antwoord: 
Dat mensen zich niet houden aan geldende regels is niet noodzakelijkerwijs het 
gevolg van dat zij niet op de hoogte zijn van deze regels. In verband met de 
overlast in de Houtkamp, waarover de genoemde evaluatie handelt, zijn 
verschillende acties uitgezet. Eén daarvan betrof het plaatsen van borden. 
Het plaatsen van borden vormde dus slechts een onderdeel van de aanpak die 
ook het nodige heeft opgeleverd. 
 
 
7. In het Leidsch Dagblad van 30 september 2011 wordt gesteld dat er 13 

borden komen, en dat de kosten hiervan door de gemeenteraad moeten 
worden goedgekeurd. Is dat juist? 

 
Antwoord: 
Er zijn dertien ingangen in de Houtkamp. In een overleg, waarin een plan van 
aanpak is gelanceerd om de problemen aan te pakken, is geadviseerd om bij de 
ingangen te zorgen voor borden die duidelijk maken dat het gaat om een 
voetgangersgebied. Dit is op 1 juni gebeurd: er is gezorgd voor een 
voetgangersbord, bij elke ingang. 



Een ander punt betreft de borden met gedragsregels: B&W hebben besloten er 
hier twee van te plaatsen.  
Kosten kunnen uit bestaand budget. 
 
8. Zo nee, wanneer gaat het college deze berichtgeving corrigeren, zodat 

misverstanden bij burgers hierover worden weggenomen? 
 
- 
 

 
 

9. BBL gaat er van uit de de kosten voor deze borden worden gedekt uit 
bestaande budgetten voor onderhoud van het park. Is dat juist? 

 
Antwoord:  
Ja. Kosten van deze borden worden gewoon uit het bestaande budget betaald. 

 

 

 


