
 
 

 

 
MOTIE 

 

 

Voorstel nummer: 3 

 

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 6 
 

 

 

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 10 juni 2013 
 

 
Onderwerp: Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2010  
 

 
De Raad, 

 
gehoord de beraadslaging, 

 
Overwegende dat  
• De burgemeester door de wijziging in de APV nieuwe en ingrijpende  

         bevoegdheden krijgt, bijvoorbeeld door het opleggen van een  
         gebiedsverbod; 

• De burgemeester naast bevoegdheden op het gebied van de openbare  
         orde nog veel andere bevoegdheden heeft die diep kunnen ingrijpen in de  
         vrijheid van de burger (bijvoorbeeld het tijdelijk huisverbod en het  

         gedwongen opnemen in een gesloten inrichting); 
• Het voor de rechtszekerheid van de burger noodzakelijk is dat duidelijk is  

         wanneer en onder welke omstandigheden en op basis van welke criteria de 
         burgemeester haar bevoegdheden uitoefent; 
• Hiervoor, bij bevoegdheden die met een zekere regelmaat worden  

         uitgeoefend, vastgelegd en transparant beleid noodzakelijk is; 
• Gebrek aan beleid leidt tot de noodzaak van uitgebreide individuele  

         motivering per beslissing en dienovereenkomstig risico op beroep en extra 
         kosten; 
• Gebrek aan beleid tevens het risico in zich bergt van willekeur omdat  

         gelijke gevallen door de individuele beoordeling per geval mogelijk niet 
         gelijk behandeld worden; 

• De burgemeester over de uitoefening van haar bevoegdheden ingevolge  
         de Gemeentewet verantwoording schuldig is aan de raad;  
 

Van mening dat 
• De raad in deze zijn verantwoordelijkheid moet kunnen en willen  

         waarmaken; 
• Dat de raad hier beleidsmatig naar wil kijken en niet op basis van 
         incidenten en individuele gevallen; 

• Bij een goede beleidsvorming vooraf en regelmatige verslaglegging  
         achteraf de burgemeester kan rekenen op voldoende speelruimte en  

         vertrouwen in de juistheid van haar handelen; 



• Het voor de betrokken instellingen als politie, OM, gezondheidszorg e.d.  
         beter is dat er in de Leidse regio gelijkluidend beleid bestaat; 
 

 
Dringt er bij de burgemeester op aan  

• Samen met haar collega’s in de Leidse regio te komen tot beleidsregels  
         voor frequent uitgeoefende bevoegdheden, waaruit duidelijk wordt  

         wanneer de burgemeester, onder welke omstandigheden en volgens welke 
         criteria zal optreden; 
• Jaarlijks in de maand maart tijdens de raadsvergadering te rapporteren 

         over het gebruik van de diverse burgemeestersbevoegdheden. 
 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Toelichting: 

Tijdens de behandeling van de APV in de commissie heeft de burgemeester 
toegezegd jaarlijks te zullen rapporteren. Daarvoor zijn wij haar erkentelijk.  

Rapportage op zich is voldoende als het gaat om burgemeestersbevoegdheden 
die niet of slechts incidenteel worden uitgeoefend. Dat geldt niet voor 
bijvoorbeeld bevoegdheden als het huisverbod en gedwongen opname. Gelet op 

de uitspraken van de burgemeester zal ook het gebiedsverbod door haar 
regelmatig worden opgelegd. In dat soort gevallen is het goed met de raad van 

gedachten te wisselen over het beleid in deze. 
 
 

 
Ondertekening en naam:  

D66: Ed Grootaarts 
                          

 
 
 
 


