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1. Algemeen
1.1 Inleiding

Voor u ligt het verslag Openbare Orde en Veiligheid 2020. Openbare Orde en Veiligheid valt onder
de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Dat maakt dat verantwoording afleggen en inzicht
verschaffen over voortgang en resultaten onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester met
de raad wordt gedeeld. Tot en met 2019 werd het inzicht over activiteiten, de resultaten en de
voortgang met de raad gedeeld in het jaarverslag van het team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving. Het team dat zich met name bezig hield met de bebouwde omgeving. De
verslaglegging met betrekking tot het toezicht in de openbare ruimte was daarin een vreemde eend
in de spreekwoordelijke bijt. Immers, ten eerste betreft de aanpak Openbare Orde en Veiligheid niet
de bebouwde omgeving. Ten tweede is bestuurlijk een andere portefeuillehouder verantwoordelijk
voor de aanpak Openbare Orde en Veiligheid. Een bestuurlijk niet voor het onderwerp
verantwoordelijke portefeuillehouder is niet verantwoordelijk te houden voor de resultaten en
voortgang op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid. In 2021 breken we met de
verslaglegging binnen VTH en wordt het verslag Openbare Orde en Veiligheid 2020 onder
verantwoordelijkheid van de burgemeester aan de gemeenteraad aangeboden
Team Openbare Orde en Veiligheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk
veiligheidsbeleid en de gemeentelijke crisisbeheersing, de vergunningverlening op grond van
onder meer de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet, het toezicht op
de naleving van vergunningvoorschriften en het gemeentelijk toezicht in de openbare ruimte.
Het team Openbare Orde en Veiligheid vormt (tijdelijk) een onderdeel van de afdeling
Omgevingsbeheer (OGB) van de werkorganisatie Duivenvoorde.
Het jaar 2020 is voor het team OOV een uitzonderlijk jaar geweest, vanwege de bestrijding
van de coronapandemie. In maart 2020 startte een crisisperiode, die tot op de dag van
vandaag voortduurt. Hierdoor kwam een belangrijke regievoering door de voorzitter van de
veiligheidsregio door middel van opeenvolgende noodverordeningen in het werk van de
afdeling OOV. Dit noodzaakte op verschillende onderdelen van het team (van
vergunningverlening tot toezicht en handhaving, crisisbeheersing en bevolkingszorg) tot een
pro-actieve crisisbenadering/houding t.a.v. de verschillende opgaven waarvoor de gemeente
zich gesteld zag. Deze extra inspanning en weerslag komt bij de verschillende onderdelen in
dit verslag terug. De oproep en noodzaak aan medewerkers om zoveel mogelijk thuis te
werken vormde in 2020 een extra complicerende factor waar juist de aanpak van de
coronacrisis ook lokaal juist vroeg om een intensievere samenwerking en afstemming met en
tussen de verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie.

Het verslag Openbare Orde en Veiligheid over 2020 kent verschillende stukken:
1. Een infographic
In het infographic pogen we een overzicht op één A4 te geven.
2. Het geschreven verslag 2020
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De verdieping achter de infographic, waarin activiteiten, resultaten en trends zijn beschreven.
3. Bijlagen
De cijfermatige onderbouwing onder het geschreven verslag.

1.2 Veiligheid in Wasssenaar
Iedereen moet zich veilig voelen in Wassenaar. De gemeente werkt met veel partijen en
organisaties in de stad samen om dat voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld met de politie en
brandweer, jongerenwerk en woningcorporaties. Ook zijn er veel inwoners die zich individueel
of in georganiseerd verband actief en vrijwillig inzetten voor de veiligheid in onze gemeente.
Door bijvoorbeeld deel te nemen aan Burgernet en of zich in de eigen buurt aan te sluiten bij
een BuurtWhatsApp-groep. Binnen de gemeentelijke organisatie vervult het team Openbare
Orde en Veiligheid een spilfunctie ter bevordering van de lokale veiligheid en leefbaarheid. De
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de openbare orde en leefbaarheid berust bij de
burgemeester.

1.3 Veiligheidsgevoel en leefbaarheid
De Veiligheidsmonitor is een periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en
slachtofferschap van criminaliteit, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks
uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van het in 2019 uitgevoerde onderzoek kan worden
geconcludeerd dat Wassenaar positief scoort met een rapportcijfer van 7,7 voor de
veiligheidsbeleving/veiligheid in de buurt en een cijfer van 7,9 voor de leefbaarheid in de
buurt. De focus is er vanzelfsprekend op gericht deze positieve score te behouden en waar
mogelijk te verbeteren.
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2. Openbare Orde en Veiligheid / crisisbeheersing
2.1 Samenwerken aan veiligheid
Niet alleen op gemeentelijk niveau wordt er binnen de eigen organisatie samengewerkt aan
veiligheid en leefbaarheid. Traditioneel wordt met betrekking tot veiligheid op lokaal niveau
intensief samen gewerkt met de politie. Dit vertaalt zich onder meer in een tweewekelijks
veiligheidsoverleg tussen burgemeester, de teamchef van politie en team OOV waarin de
meest actuele situatie wordt besproken en activiteiten worden afgestemd. Wanneer het
onderwerp daarvoor aanleiding geeft vindt afstemming van beleid en uitvoering plaats binnen
de context van de lokale driehoek: burgemeester, bureauchef politie en Officier van Justitie.

De noodzakelijke samenwerking in de keten krijgt verder ook op regionaal niveau de laatste
jaren steeds meer gestalte. Voor de Gemeente Wassenaar krijgt ketensamenwerking met de
politie vorm binnen het district Zoetermeer/Leidschendam-Voorburg, onderdeel van de
eenheid Den Haag (de voormalige politieregio’s Haaglanden en Hollands Midden).
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de eenheid Den Haag heeft voor de jaren 2019-2022 in
het Regionaal Beleidsplan de volgende geprioriteerde thema’s benoemd: (contra) terrorisme,
extremisme en radicalisering (CTER); cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit; huiselijk
geweld; High Impact Crimes; overlast en criminaliteit door problematische jeugdgroepen of
netwerken; ondermijning; overlast en/of criminaliteit door personen met verward gedrag.
In Wassenaar speelt niet op elk genoemd thema in even grote mate problematiek. Wel is het
van belang om dit, door inzet en focus, op de verschillende onderwerpen zo te houden. Enkele
thema’s, zoals CTER en gedigitaliseerde criminaliteit vragen nadrukkelijk om een bovenlokale
benadering waarbij kennisuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende partners moet
leiden tot het gewenste resultaat. Andere thema’s, zoals extremisme/radicalisering en high
impact crime, vragen om een lokale benadering (goed aangesloten op regionale beelden en
mogelijkheden).

Het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) is een netwerkorganisatie
van en voor de gemeenten, de politie en het OM binnen de eenheid Den Haag. Het
gezamenlijke doel is het ondersteunen van deze organisaties bij het veiliger maken en houden
van de regio op het terrein van openbare orde en veiligheid. De focus ligt op de thema’s die in
het Regionaal Beleidsplan (RBP) 2019-2022 zijn geprioriteerd. Hierbij gaat het om
vraagstukken die de grenzen van gemeenten overstijgen en waarop bovenlokale
samenwerking vanuit het oogpunt van effectiviteit en/of efficiëntie meerwaarde biedt. Het
RSIV ondersteunt de partners door het organiseren van regionale kennis- en
netwerkbijeenkomsten; het ontwikkelen van concrete beleidsinstrumenten en het bieden van
een digitaal kennisplatform (www.rsiv.nl).
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In aanvulling op de in het RBP benoemde regionale prioriteiten zijn door de gemeenteraad in
het kader van het lokale integraal veiligheidsbeleid bijzondere lokale aandachtspunten
benoemd:
•

het versterken van de verbinding met het sociaal domein met onder meer de opvang
en toeleiding van verwarde personen;

•

het bevorderen van de burgerparticipatie;

•

het terugdringen van vermogenscriminaliteit;

•

aandacht voor jeugd, mede in samenhang met preventie-activiteiten op het
middelengebruik.

Deze aandachtspunten komen op verschillende plaatsen in deze rapportage aan de orde. De
lokale verbinding van het veiligheidsdomein met het sociaal domein in paragraaf 2.5; de
burgerparticipatie in paragraaf 2.2.; de vermogenscriminaliteit in paragraaf 2.3 en de inzet op
de jeugd in samenhang met de paragrafen 2.3 en 2.5
In het kader van de versterking van de verbinding tussen het veiligheidsdomein en het sociaal
domein wordt in regionaal verband samen gewerkt met het Zorg- en Veiligheidshuis
Haaglanden (ZVH). Hierin werken ketenpartners uit de straf-, zorg- en de bestuurlijke keten
samen bij de aanpak van criminaliteit en overlast. De samenwerking is erop gericht de vicieuze
cirkels te doorbreken waarin klanten zich bevinden.
Op lokaal niveau wordt op het niveau van casuistiek door het team OOV samengewerkt met
het ACT-team (Adviseren, Coördineren en Transformeren) van de afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling en wordt een op de casus afgestemde aanpak gecoördineerd. In 2020 vroeg de
implementatie van de Wet Verplichte GGZ de nodige aandacht in de afstemming van taken en
verantwoordelijkheden tussen het sociale en het veiligheidsdomein.
Een ander samenwerkingsverband het is Regionaal Informatie en Expertise Centrum Den Haag
(het RIEC) dat zich vooral richt op de bestrijding van georganiseerde ondermijnende
criminaliteit. Ondermijning behelst de brede verwevenheid tussen de onder- met de
bovenwereld. In RIEC-verband zijn partners zoals de politie, de belastingdienst, het OM en de
(regio)gemeenten vertegenwooordigd om hun mogelijke interventies te bundelen om
gezamenlijk meer en effectievere slagkracht te ontwikkelen tegen ondermijnende activiteiten.
Het RIEC ondersteunt de gemeenten in de eenheid onder meer met het opstellen van een
ondermijningsbeeld en het uitvoeren van een quickscan op de bestuurlijke weerbaarheid. De
afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de aanpak van georganiseerde criminaliteit steeds
hoger op de landelijke en regionale agenda wordt geplaatst. Ook in districtelijk verband wordt
steeds meer samenwerking en coördinatie opgezocht, onder meer in de districtelijke
ondermijningstafels. In 2020 hebben de 27 gemeenten in de eenheid Den Haag zich
gecommitteerd aan een inspanningsverplichting ten aanzien van de doorgroei naar een situatie
waarbij de (bestuurlijke) weerbaarheid steeds verder wordt verstevigd.
In relatie hiermee is in 2020 gewerkt aan het ontwikkelen van een gemeentelijke aanpak
ondermijning (georganiseerde ondermijnende criminaliteit). Dit gebeurt enerzijds door het
versterken van de bestuurlijke weerbaarheid d.m.v. het verder ontwikkelen en in stelling
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brengen van bestuurlijk instrumentarium (beleid en handhaving) die het meest effectieve
handelingskader bieden om in actie te komen wanneer er signalen van ondermijning worden
onderkend. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de informatiepositie, bijvoorbeeld
door het realiseren van een centrale plek waar informatie terecht komt en wordt geanalyseerd.
Andere voorbeelden zijn het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), Meld Misdaad Anoniem
(MMA) en de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Tenslotte moet ook met trainingen en
communicatie worden ingezet op het bevorderen van de bestuurlijke en ambtelijke
bewustwording die in aanraking kunnen komen met vormen van ondermijning. Onderdeel van
genoemde gemeentelijke inspanningsverplichting vormt ook het het reserveren van de
benodigde capaciteit, zoals een regisseur/programmamanager/coördinator ondermijning,
toezichthouders (BWT/BOA/BRP) en een Bibob-coördinator.
In het verlengde van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit wordt de
regionale en landelijke focus in het bijzonder gericht op het thema mensenhandel. Dit kent
verschillende verschijningsvormen als arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en criminele
uitbuiting. Bij deze laatste vorm is kenmerkend dat het slachtoffer zelf strafbare feiten pleegt.
Binnen de eenheid Den Haag wordt net als bij ondermijning ingezet op een gemeentelijke
coördinatie (d.m.v. de aanwijzing van een aandachtsfunctionaris) die zich gemeentebreed zal
moeten inzetten voor het vergroten van bestuurlijke en ambtelijke bewustwording, het
verbeteren van de gemeentelijke informatiepositie, het lokaal opwerpen van bestuurlijke
barriéres (beleid en regelgeving) en het intensiveren van toezicht en handhaving door middel
van integrale controles en handhavingsstrategieën.
De verschillende ketenpartners als politie, brandweer/veiligheidsregio, ambulancedienst maar
ook de hiervoor genoemde regionale samenwerkingsverbanden brengen doorgaans jaarlijks
eveneens een verslag uit van hun inspanningen ten behoeve van de bevordering van de lokale
en bovenlokale veiligheid. Voor zover nodig wordt hiernaar verwezen.

2.2 Samenwerking; burgerparticipatie
Naast genoemde vormen van regionale samenwerking tussen de verschillende ketenpartners
is de inzet van en samenwerking met de inwoners en de lokale instellingen essentieel voor het
realiseren van de lokale integrale aanpak op veiligheid en leefbaarheid.
Een bekende vorm van de samenwerking met de inwoners is Burgernet. Deelnemers
ontvangen via mail en SMS berichten als er iets in de buurt gebeurt en de extra ogen en oren
van de inwoners gebruikt kunnen worden. Ook kunnen inwoners gerichter worden
geïnformeerd over een onveilige of verdachte situatie. Met gebruik van de Burgernet-app
ontvangen deelnemers - indien toestemming is gegeven de GPS-locatie te gebruiken - ook
meldingen over acties die op dat moment in hun directe omgeving gebeuren. In Wassenaar
waren in 2020 in totaal 3.081 deelnemers geregistreerd. Dit is bijna 12% van de inwoners.
De afgelopen jaren organiseren inwoners zich ook in toenemende mate op wijk- en
buurtniveau door verschillende apps zoals whatsapp-buurtpreventie, nextdoor of veiligebuurt.
De beheerders van deze groepen zijn mede door inzet van politie Wassenaar opgeroepen zich
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eveneens aan te melden bij alerteburen.nl. Hiermee kan de overheid de informatie-uitwisseling
tussen de verschillende doelgroepen strakker aansturen.

2.3 Enkele lokale cijfers
Wassenaar telde in 2020 in totaal 1.056 misdrijven. Een toename van 8% ten opzichte van het
jaar 2019 (977). Aan de ene kant nam het aantal woninginbraken met 46% af (van 117 naar
63). Daarnaast steeg het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen met 78% (van 32 naar
57). Opvallend was daarnaast de stijging van met name de horizontale fraude met 103% (van
102 naar 217).
De daling van de woninginbraken zal deels een relatie hebben met de verschillende Coronamaatregelen maar daarnaast is ook in samenwerking tussen gemeente en politie een plan van
aanpak uitgerold. Als gevolg hiervan zagen we geen piek aan het eind van het jaar, waar
andere gemeenten in ons district die wel hadden. Het donkere dagen offensief, uitgevoerd
door de BOA’s en onze Wassenaarse politie, heeft zeer goed uitgepakt. Door de politie is lokaal
nog een eigen onderzoek uitgevoerd op de lokale woninginbraken en aan de hand hier van is
een verdachte aangehouden.
Ten aanzien van de horizontale fraude lijkt sprake van een vooral landelijk gezien toenemend
probleem waarbij geen zicht bestaat op daders vanuit Wassenaar. Maar wel slachtoffers. De
aanpak op de horizontale fraude vindt vanuit de politie vooral op landelijk en eenheidsniveau
plaats waar het gaat om onderzoek en rechercheren. De Corona pandemie heeft in 2020
ervoor gezorgd dat de activiteit van burgers op internet enorm is toegenomen. Het kopen via
internet heeft een flinke vlucht genomen. Daarmee is de kwetsbaarheid van mensen voor
malafide figuren/organisaties op internet exponentieel gestegen.
Gelet op de enorme stijging (+103%) is op basis hiervan gekozen om in 2021 een lokale
preventiecampagne op te starten in samenwerking met jongerenwerk en de
woningbouwverenigingen. Ook zal via andere reguliere kanalen worden geïnvesteerd op risicocommunicatie en awareness op de problematiek en het zelf kunnen voorkomen om slachtoffer
te worden van whatsapp-fraude of vriend-in-nood-fraude.
Bij de overlastmeldingen was sprake van een flinke stijging van geluidsoverlast van + 32%
(259 naar 341), overlast door jeugd + 38% (136 naar 188) en overlast door personen + 35%
(van 129 naar 174). De stijging van de jeugdoverlast hield mogelijk ook verband met de
Coronamaatregelen en het mooie weer. Een projectmatige aanpak 1 tussen politie en gemeente
heeft wel geleid tot verbetering en heeft in de zomerperiode de overlast beheersbaar
gehouden.
In 2020 werd door de burgemeester in totaal 5 keer een tijdelijk huisverbod opgelegd wanneer
in een huiselijke situatie de acute geweldsdreiging hiertoe noodzaakte. Hieraan gaat een
uitgebreide risicotaxatie vooraf en het opgelegde huis- en contactverbod is nodig om in de

1 Projectaanpak

“Jeugd en zomer 2020”

9

situatie rust en afstand te creëren waarmee ook aanvullende hulpverlening de gelegenheid
geboden wordt de situatie te stabiliseren.

Een andere maatregel die de burgemeester in uitzonderingssituaties kan toepassen betreft de
inbewaringstelling op grond van de Wet zorg en dwang. Dit is een verplichte opname in een
spoedsituatie. Er is dan geen tijd om de procedure van een rechterlijke machtiging af te
wachten. Er is dan sprake van een spoedsituatie waarin ernstig nadeel als het gevolg van het
gedrag van de cliënt onmiddellijk dreigend is. In die situaties is het alleen mogelijk dat de
cliënt wordt opgenomen met een beschikking tot inbewaringstelling die door de burgemeester
wordt afgegeven. In 2020 werd door de burgemeester 5 keer een last tot inbewaringstelling
afgegeven.

2.4 Huize Ivicke
Sinds augustus 2020 is het team openbare orde en veiligheid nauw betrokken geweest bij de
werkzaamheden rondom de handhavingsprocedures rondom Huize Ivicke. De gemeente
Wassenaar heeft vanuit verschillende gezichtspunten handhavingsprocedures in gang gezet
richting zowel de eigenaar als de krakers. De handhavingsprocedure op het bestemmingsplan
is actief bijgedragen aan voorbereiding, samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Dit
tevens met het oog op een eventuele ontruiming en de scenario’s die daarbij mogelijk zijn.

2.5 Ketensamenwerking zorg en veiligheid
In het najaar van 2020 is in samenwerking met de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling een
integrale werkgroep opgestart om de huidige ketensamenwerking te onderzoeken en op basis
hiervan verbetervoorstellen te doen. In 2021 zal deze werkgroep verder bouwen aan een
betere op- en afschalingsstructuur en de regierol vanuit de gemeente nog meer benutten om
vroegsignalering beter in de ketenaanpak te borgen.

2.6 Crisisbeheersing en Covid-19
In de Wet veiligheidsregio’s is bepaald dat bij een crisis of ramp van meer dan plaatselijke
betekenis de voorzitter van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de aanpak en
coördinatie van het bestrijden van die ramp. Dit geldt in grote mate ook voor de aanpak en
bestrijding van de coronacrisis. Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) werken
brandweer, politie, GGD, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR),
defensie en de 9 regio-gemeenten samen aan de bestrijding van de crisis. De gemeenten zijn
daarbij verantwoordelijk voor de gemeentelijke crisisbeheersing, ook wel bevolkingszorg
genoemd. Anders dan bij andere rampen kenmerkt deze crisis zich door haar lengte en de
nadruk die ligt op de bestuurlijke dimensie en de regionale en lokale gemeentelijke
afwegingen. Dit vraagt een relatief grote inzet van de gemeenten binnen de VRH. Sinds de
uitbraak van het coronavirus in het buitenland en de eerste coronabesmetting in Nederland
zijn diverse medewerkers actief bij de veiligheidsregio door deelname aan werkgroepen en
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vanuit hun vaste rol bij opschaling van de crisisorganisatie. Met de inzet van een vast
contactpersoon (de lokale adviseur crisisbeheersing) worden de afspraken binnen de
veiligheidsregio vertaald naar de lokale situatie en aanpak.
Op lokaal niveau zijn de burgemeester, de gemeentesecretaris, de adviseur crisisbeheersing
en team Communicatie vanaf het begin van de crisis betrokken bij de regionale
crisisorganisatie. Vanaf februari 2020 is op lokaal niveau het crisisoverleg gestart met de inzet
van een lokaal crisisteam. In dit lokaal crisisteam worden alle vraagstukken behandeld die op
de gemeente afkomen, het verloop van de crisis, de genomen maatregelen en de handhaving
ervan.
Het lokaal crisisteam voert de regionale aanpak uit op lokaal niveau en adviseert het bestuur,
de directie en het managementteam over noodzakelijke besluitvorming. In het begin lag de
nadruk vooral op de communicatiestrategie, de inzet van toezicht en handhaving en de
prioritering van de werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie. Gaandeweg de crisis
kwamen daar geregeld nieuwe vraagstukken bij op basis van veranderingen in de landelijke
maatregelen, initiatieven vanuit inwoners en ondernemers, maar ook de gevolgen voor de
lange termijn. In Wassenaar is vanaf mei 2020 ook gestart met een werkgroep anderhalve
meter, die parallel aan het lokaal crisisteam meer beleidsmatige vraagstukken heeft bekeken.
In deze werkgroep anderhalve meter zijn veel verschillende zaken opgepakt, zoals grote
drukte op de recreatiegebieden, het reguleren van gecontroleerde buitensport en het inrichten
van het centrum op anderhalve meter. Hierbij is ook de expertise van een extern bureau
ingeschakeld om vanuit het oogpunt van crowdmanagement te analyseren op welke plekken
zogeheten ‘flessenhalzen’ ontstaan. Dit zijn plekken in de openbare ruimte waar inwoners geen
anderhalve meter kunnen aanhouden door de weginrichting. Er is op enkele plekken extra
belijning aangebracht om de coronamaatregelen meer te begeleiden, dan alleen te investeren
op toezicht en handhaving.
Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de
noodverordeningen, waarin maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen.
Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt
langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19. In de 18 noodverordeningen en in de Tijdelijke wet maatregelen
COVID-19 staan maatregelen beschreven waarmee verspreiding van het coronavirus wordt
tegengegaan. Een van de belangrijkste maatregelen is het tegengaan van groepsvorming,
afstand houden op publieke plaatsen en hygiënemaatregelen zoals handen wassen en het
dragen van een mondkapje. Handhaving van de noodverordening en op basis daarvan
geldende maatregelen is met name ook toegewezen aan de gemeentelijke Boa’s van het
gemeentelijk toezicht. Dit toezicht en de handhaving van de verschillende maatregelen vergde
van de betrokkenen, naast de nodige flexibiliteit, ook een grote en extra inzet in de publieke
ruimte, zoals op sportparken, winkelstraten, recreatiegebieden en terrassen.
De bestrijding van de Covid-19 pandemie gebeurde in 2020 na de opschaling naar grip 4 in
maart 2020 grotendeels onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de veiligheidsregio.
Deze heeft hiervan inmiddels met een uitgebreid document eind december 2020 over de
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verschillende noodverordeningen en de daaruit voortvloeiende maatregelen verantwoording
afgelegd aan de verschillende gemeenteraden. Zie hiervoor op vrh.nl.

2.7 Voorbereiding jaarwisseling 2020/21.
Jaarlijks wordt in samenspraak met verschillende organisatieonderdelen en externe partners
als politie en brandweer ter voorbereiding op de komende jaarwisseling een operationeel
draaiboek opgesteld. Het jaar 2020 was in dit opzicht bijzonder door het van kracht zijn van
verschillende Coronamaatregelen (gesloten horeca, groepsverbod, verbod op evenementen
etc).
Ook werd landelijk een vuurwerkverbod ingesteld. Uiteindelijk kan worden vastgesteld dat
mede dankzij een gecoördineerde voorbereiding en inzet in samenspraak met politie,
brandweer en gemeentelijk toezicht sprake was van een erg rustig verloop van de
jaarwisseling met een beperkt aantal incidenten. In het bijzonder is vermeldenswaardig, de
samenwerking met de buurtvereniging Kerkehout waarbij afspraken werden gemaakt voor een
rustig verloop van de jaarwisseling en het schrappen van de gebruikelijke festiviteiten ten
faveure van de organisatie van een festival in 2021. Het team openbare orde en veiligheid
kijkt terug op een goede samenwerking met de vereniging uit de wijk en de betrokken
inwoners.

3. APV Vergunningen
In een afzonderlijke bijlage is een totaaloverzicht terug te vinden van alle aanvragen met betrekking tot
de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten.
Evenementen
Door de corornacrisis waren evenementen een lange periode van 2020 verboden. Hierdoor zijn er minder
aanvragen binnen gekomen en van het genoemde aantal aanvragen was verscherpte wetgeving van
toepassing. Ook zijn enkele vergunningen vervallen verklaard.
Na de periode waarin geen evenementen waren toegestaan konden enkele evenementen aangepast
worden georganiseerd. De procedure is door de verscherpte maatregelen dermate aangepast dat
organisatoren moesten aantonen dat men zich aan de coronamaatregelen konden houden. Door het
verplicht bij de aanvraag in te dienen coronaplan werd van aanvragers gevraagd stil te staan bij de
noodzakelijk te organiseren maatregelen om in lijn met de toen geldende maatregelen het evenement
alsnog te kunnen organiseren. In nauwe samenwerking met de gemeente en politie heeft de kermis in
Wassenaar medio augustus alsnog naar alle tevredenheid kunnen plaatsvinden. Bij de voorbereiding zijn
diverse externe partners betrokken, zoals de GGD en de politie, en er zijn diverse gesprekken gevoerd
met de organisatie, de Wassenaarse Oranjevereniging en het door hen ingehuurde beveiligingsbedrijf.
Ook de dodenherdenking op de Waaldorpervlakte is in sammenspraak met de gemeente aangepast
georganiseerd.
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Overige grote evenementen zoals Koningsdag konden helaas geen doorgang vinden. Gedurende de
gehele zomer konden de kleine, meldingsplichtige evenementen doorgaan omdat voor dergelijke
aanvragen een korte (14 dagen) behandelingstijd was vastgesteld. Ook hiervoor was een uitgewerkt
coronaplan nodig.
De evenementen die wel konden doorgaan vergden relatief veel tijd qua overleg (met de organisatie,
veiligheidsregio’s) en toetsing aan de COVID-criteria.
De Puur Natuurmarkt valt onder de “warenmarkten” en kon ook na 1 september doorgang vinden. Vanaf
25 juli elke laatste zaterdag van de maand tot en met november. De laatste decembermarkt is vervallen,
met name omdat de markt van november te druk was en het niet verantwoord werd gevonden om die
van december door te laten gaan.
Horeca
Alle aan de horeca gerelateerde aanvragen (drank- en horeca en exploitatievergunningen, wijziging
leidinggevende, ontheffing artikel 35 drank- en horeca en meldingen incidentele festiviteit) zijn behoorlijk
achter gebleven bij die van voorgaande jaren. Dit heeft natuurlijk te maken met de sluiting van de
horeca en de verminderde interesse om in deze moeilijke tijd een horecabedrijf over te nemen.
Daardoor is te zien dat het aantal bibob-toetsen, die nodig zijn bij het opstarten van een nieuw bedrijf en
de daarvoor benodigde drank- en horeca- en exploitatievergunning, mede is afgenomen.
Ontheffing verkeersbesluiten
Het hoge aantal aanvragen/vergunningen wordt veroorzaakt door de toenemende aanvragen voor
afsluitingen van de weg in verband met het plaatsen van dakkapellen. Ten opzichte van voorgaande
jaren is dit, in verband met het feit dat de interesse om te verbouwen groter is geworden, behoorlijk
toegenomen.
Terrasvergunningen
Het hoge aantal aanvragen werd veroorzaakt door de uitbreiding die per 1 juni 2020 van de terrassen
werd toegestaan, mede ter ondersteuning van de lokale ondernemers in deze getroffen sector.
Winkeltijden
Er zijn twee ontheffingen verleend aan de Wassenaarse supermarkten, één in april en
één in november. Beide ontheffingen zijn verleend uit het oogpunt van spreiding van de
aanloop van consumenten naar de winkel met name tijdens de zon- en feestdagen. Albert
Heijn was hierin de trekker en zocht de grenzen van het maximaal haalbare op. In goed
overleg met de wethouder voor economische zaken en de burgemeester is gekozen voor een
verruiming van de openingstijden waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met alle
belangen.

Extra vragen door de coronacrisis
Tijdens de crisisis zijn door burgers en bedrijven diverse vragen gesteld. Hiervoor was een
speciaal mailadres in het leven geroepen. Hier zijn rond de 50 verzoeken binnengekomen en
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beantwoord voor het vakgebied van APV (evenementen/terrassen en horecabedrijven). Dit
betrof vragen als: hoe houd ik mijn evenement coronaproof; mag ik een drive thru
verkoopmoment houden; hoe zit het met afhaal vanuit de horeca; kan ik koersen houden op
Duindigt?
De beantwoording van dit soort vragen vond plaats na overleg en juridisch advies (door de
collega’s binnen het team) over de op dat moment geldende regelgeving of na advisering door
het juridisch loket vanuit de veilgheidsregio Haaglanden.

4. Het gemeentelijk toezicht in de openbare ruimte
4.1 Algemeen
Door toezicht te houden, te informeren, te waarschuwen en zo nodig op te treden draagt het
gemeentelijk toezicht in de openbare ruimte bij aan de leefbaarheid en een prettige woonsfeer in de stad.
De handhavers zijn actief in de wijk aanwezig, geven voorlichting en houden de stad in de gaten door te
praten, te luisteren en te kijken. Onveilige situaties melden ze bij de juiste organisatie, zoals de politie of
zorginstellingen. Ze houden toezicht op de drank- en horecawet, het aanbieden van (grof)vuil en
ergernissen zoals foutparkeren. Waar mogelijk wordt eerst een waarschuwing gegeven en wordt pas bij
herhaling beboet.
Vanaf 2020 wordt het gemeentelijke toezicht in de openbare ruimte van Wassenaar uitgeoefend door een
aantal Inspecteurs Openbare Ruimte (BOA’s), 5,2 fte, vanaf 2013 in een samenwerkingsverband met
Voorschoten, 2,5 fte. Een deel van de inspecteurs openbare ruimte werden tot april 2020 ingehuurd.
Vanaf april/mei 2020 is er een aantal Inspecteurs Openbare Ruimte in dienst gekomen. Alle Boa’s zijn
sinds mei 2020 in dienst van de Werkorganisatie Duivenvoorde.
Aan de hand van een dienstrooster wordt het gemeentelijk toezicht 7 dagen per week vorm en inhoud
gegeven. De gemeentelijke Inspecteurs Openbare Ruimte hebben verschillende rollen in de openbare
ruimte. Het is een complex vak, waar grotendeels onder het gezag van de burgemeester gewerkt wordt
en soms onder het gezag van de Officier van Justitie.
Onder het gezag van de burgemeester wordt toezicht in de openbare ruimte gehouden. Bij constatering
van afwijkingen van regelgeving kan de Inspecteur openbare ruimte kiezen voor een bestuurlijke aanpak
of een strafrechtelijke aanpak. Met een bestuurlijk instrumentarium, onder het gezag van de
burgemeester, kan overtreding van regelgeving of ongewenst gedrag bijgestuurd worden.
Voor een strafrechtelijke aanpak zijn de Boa’s uitgerust met zogeheten buitengewone
opsporingsbevoegdheid; vandaar ook hun meer gangbare benaming van Boa; buitengewoon
opsporingsambtenaar. Dit betekent dat proces-verbaal kan worden opgemaakt en strafvervolging via het
parket van het Openbaar Ministerie aanhangig kan worden gemaakt. De Boa’s hebben geen algemene
opsporingsbevoegdheid, zoals de politie. Zij kunnen op een selectie van strafbare feiten optreden. Ten
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aanzien van de uitoefening van de strafrechtelijke opsporingsbevoegdheid valt het functioneren van de
gemeentelijke Inspecteurs onder het gezag van de Officier van Justitie. Op de uitvoering van deze
strafrechtelijke taak wordt toegezien door de direct toezichthouder, de politie van de eenheid Den Haag.
Binnen het team van Openbare Orde en Veiligheid is een administratief medewerkster (1fte) toegevoegd.
Om het opdrachtgericht werken te optimaliseren zijn in 2020 per boa taakaccenten toegewezen. Hierdoor
kan vanuit het specialisme van de boa oplossingsgericht gewerkt worden aan een specifiek thema. Dit
heeft de professionaliteit in relevante Wassenaar-specifieke thema’s vergroot. Daarnaast zijn 2 Boa’s
aangewezen als wijkboa. De focus van de wijkboa is gericht op intensivering van het netwerk en
optimalisering van de samenwerking met de ketenpartners.
Iedere Boa neemt deel aan de jaarlijks verplichte her- en bijscholing. Daarnaast zijn er opleidingen
gevolgd op het gebied van geweldbeheersing, strafrecht, strafvordering en bestuursrecht.
Het BOA bikers-team is uitgebreid en deels voorzien van nieuwe fietsen.
De samenwerking met de politie is stevig verbeterd door gezamenlijk optrekken in projecten en
structureel onderlinge afstemming. Deze samenwerking heeft in 2020 geleid tot een nog intensievere
samenwerking door de coronacrisis en de professionaleringsslag van het team in zijn algemeenheid.

4.2 Werkzaamheden Boa’s
De werkzaamheden van de Boa’s bestaan uit toezicht- en handhavingsactiviteiten en het in behandeling
nemen van meldingen. De Boa’s hebben in 2020 in totaal 1.281 meldingen in behandeling genomen. Een
gespecificeerd overzicht van deze meldingen per thema is terug te vinden in bijlage 2.
De toezicht- en handhavingsactiviteiten die 2020 door de boa’s zijn uitgevoerd zijn onderverdeeld in
verschillende categorieën. Onderstaand volgt een korte toelichting per categorie. In bijlage 3 is een
totaal overzicht terug te vinden van alle boetes en waarschuwingen die de boa’s in 2020 hebben
geschreven per feitcode.
1.

APV
Het toezicht tijdens evenementen, uitstallingen, terrassen, standplaatsen en het plaatsen van
voorwerpen op de openbare weg (tevens heffing precario). Maar ook het gemeentelijk
hondenbeleid en het kappen van bomen anders dan met de daarvoor vereiste vergunning.
Hondenoverlast: in het jaar 2020 zijn er 35 meldingen binnengekomen die betrekking hadden
over het overlast van hondenpoep. Er is extra gesurveilleerd en gecontroleerd op het hebben
van een opruimmiddel en loslopende honden op diverse locaties in de gemeente Wassenaar. Er
zijn 3 waarschuwingen en 1 Proces-Verbaal uitgeschreven

2.

Evenementen
Evenementen waren gedurende de geruime periode van 2020 verboden in verband met de
coronapandemie.
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Desondanks heeft de kermis in Wassenaar medio augustus naar alle tevredenheid kunnen
plaatsvinden. Bij de voorbereiding zijn diverse externe partners betrokken, zoals de GGD en de
politie en er zijn diverse gesprekken gevoerd met de organisatie, de Wassenaarse
Oranjevereniging, en het door hun ingehuurde beveiligingsbedrijf.
Overige grote evenementen (zoals Koningsdag) konden geen doorgang vinden.
Recepties Residenties en Ambassades: in 2020 zijn bij diverse residenties 5 recepties
gehouden waarvoor de openbare orde en verkeer/parkeren begeleid zijn de door de boa’s. Het
toezicht werd afgestemd met de politie van bureau Wassenaar.

3.

Reiniging
In 2020 zijn 92 meldingen binnengekomen die door de boa’s zijn afgehandeld. Dumpen/verkeerd
aanbieden van vuil; er wordt regelmatig (grof)vuil gedumpt bij de verzamelcontainers en bij bewoners in
de straat. De boa’s proberen de “dader” te achterhalen. Wanneer dat geen resultaat oplevert, wordt
overlegd met Avalex om het grofvuil te verwijderen.

4.

Stilstaand en beperkt rijdend verkeer
Controle parkeren: in 2020 heeft controle op diverse locaties plaatsgevonden zoals het
centrum, Stadhoudersplein en de Storm van ’s-Gravesandeweg. Er is gecontroleerd op het
juiste gebruik van de parkeerschijf en het onrechtmatig gebruik maken van de gehandicapten
parkeerplaatsen. De boa’s hebben veel controles uitgevoerd met betrekking tot negeren van
eenrichtingverkeer in de Johan de Wittstraat en er is regelmatig gecontroleerd op het
fietsverbod in de winkelstraten van het centrum (Langstraat). Deze controles werden
herhaardelijk ingepland en planmatig uitgevoerd.
Er zijn 630 overtredingen geconstateerd waarvoor een aankondiging van beschikking (proces
verbaal) is uitgeschreven en daarnaast zijn 158 waarschuwingen uitgedeeld.
Er zijn diverse aanhangwagens voorzien van een gemeentelijke kennisgeving en alsnog door
de eigenaren verwijderd van de openbare weg. In 2020 zijn ook diverse boten voorzien van
een gemeentelijke kennisgeving om deze te verwijderen. De inspecteurs openbare ruimte
hebben, naast de boten die door de eigenaar zijn verwijderd, 3 boten verwijderd en
opgeslagen. Op verschillende locaties in de gemeente Wassenaar zijn achtergelaten voertuigen
geconstateerd. De meeste voertuigen zijn alsnog na kennisgeving door de eigenaren
verwijderd van de openbare weg. Eén voertuig (scooter) is door de boa’s verwijderd en
opgeslagen.

5.

Bosparken
In de Wassenaarse bosparken (landgoederen), die een lang gerekt lint vormen vanaf raadhuis De Paauw
tot aan de Landscheidingsweg, wordt regelmatig controle uitgevoerd op de gebods- en verbodsregels die
in deze parken van kracht zijn. Hondenbezitters worden er op gewezen dat in bepaalde parken de hond
aangelijnd dient te zijn. In een aantal parken is alleen een aanlijngebod tijdens het broedseizoen van 1
16

maart tot 1 augustus van kracht. Ook wordt men er op gewezen dat een hond in de omgeving van een
fietspad aangelijnd moet zijn.
Vanwege de COVID-19 ging met name in de weekenden veel bezoek richting de natuurgebieden. Voor
deze toestroom werden verkeersregelaars ingezet voor parkeren en overlast. De boa’s hebben de
verkeersregelaars aangestuurd en bijgestaan.
De bosparken en landgoederen werden door de jeugd bezocht met name in de avond- en nachtelijke
uren. Deze veroorzaakte veel overlast met betrekking tot geluidsoverlast en achtergelaten afval. De boa’s
en de politie namen deze locaties regelmatig mee in de surveillances.
Wildbeheer.
De gemeentelijk inspecteurs worden steeds meer met wild geconfronteerd in de bosparken en de
omgeving van Rijksstraatweg. Reeën die vanuit het gebied Meijendel steeds vaker naar deze parken toe
trekken om hun leefruimte uit te breiden. Enkele malen is het gebeurd dat een ree vast kwam te zitten in
een hek en daaruit verlost moest worden door de brandweer. Ook worden medewerkers van Dunea
regelmatig door gemeente en/of politie ingezet om gewonde reeën of herten uit hun lijden te verlossen.
Regelmatig worden vossen die op rooftocht zijn zelfs in de bebouwde kom van de gemeente
gesignaleerd. In 2020 heeft de gemeente hiervoor 49 meldingen ontvangen.
6.

Strand
Het strandseizoen in 2020 is zeer goed verlopen. Over het hele strandseizoen, bij temperaturen boven de
25 graden zijn strandcoaches ingezet voor de begeleiding van bezoekersstroom bij de parkeerplaatsen en
fietsenstalling. Wanneer de parkeerplaatsen vol zijn bij de parkeerterreinen de “Zeelust” en “de Kuil”
heeft de gemeente de weg afgesloten bij de Vleysmanlaan afgesloten door middel van borden en hekken.
Bij rotonde de KLIP hangen twee borden die werden omgeklapt. Een bord gaf aan dat de P-plaatsen vol
waren. In het jaar 2020 was de slechtweerregeling (vlaggen) niet meer van toepassing. De APV blijft wel
van kracht.

7.

Weekmarkt
Elke dinsdag is op de Berkheistraat de wekelijkse warenmarkt. Er staan 23 standplaatshouders op de
Wassenaarse markt. In het jaar 2020 heeft de Non food kramen geen plaats in mogen nemen vanwege
de COVID-19. De Food kramen hebben met de nodige maatregelen wel een plaats kunnen innemen. In
2019 is de wegsleepregeling van kracht en de bebording is aangepast. Er wordt regelmatig geparkeerd
op marktterrein op de marktdag.
Naast de weekmarkt kent Wassenaar ook de Puur Natuur markt. Dit is een biologische markt die wordt
gehouden van maart t/m december op de laatste zaterdag van de maand. De Van Hogendorpstraat wordt
voor deze markt afgesloten. De Puur Natuurmarkt wordt georganiseerd in samenwerking met het
Centrum Management. Hier vinden regelmatig controles plaats (Drank- en horeca Vergunning en
parkeervakken vrij houden).

8.

Ontruimingen
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In 2020 zijn er 5 meldingen binnengekomen van gerechtelijke ontruimingen. Eén ontruiming heeft
daadwerkelijk plaats gevonden en daarbij is er gecontroleerd of er geen goederen op de openbare weg
worden achtergelaten.

9.

Heffing precario en retributies
Er wordt toezicht uitgeoefend op het gebruik van de openbare ruimte waarvoor op grond van de Precarioen Retributieverordening betaling van een gemeentelijke heffing verschuldigd is. Dit heeft vooral
betrekking op het gebruik van openbare grond voor het plaatsen van bouwmaterialen, containers, keten
maar ook op bronbemalingen waarbij sprake is van lozing op de gemeentelijke riolering.
In 2012 is door het college een melding-regeling vastgesteld. Deze regeling houdt in dat voor klein
gebruik (tot en met 15m²) digitaal een melding en voor groot gebruik (vanaf 16m²) een vergunning
moet worden ingediend. Bij een vergunning wordt legeskosten van € 48,20 (2020) berekend. De
precariokosten zijn per dag € 0,69 per m² en per maand € 13,94 per m² (2020).
Inkomsten gebruik openbare grond:
Precario: € 76.529,97 (2020)
Onder de naam “retributies” worden rechten geheven ter zake van:

a.

Het gebruik overeenkomstig de bestemming van de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of
van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in
onderhoud zijn;

b.

Het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij lozingen op het riool.
Inkomsten Retributie : € 6.115,64 (2020)

10. Drank en horeca
In de eerste maanden van 2020 (voor de coronacrisis) zijn er twee controles uitgevoerd op de Drank en
Horecawet. Tijdens een controle is door de Boa geconstateerd dat de leidinggevende niet aanwezig was.
Hiervoor is een officiële waarschuwing verzonden. Bij de hercontrole was alles in orde.

#############
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Bijlage 1: overzicht aanvragen APV en bijzondere wetten

APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
winkeltijdenwet
APV
APV
gemeentewet
APV
telecommunicatiewet
APV
APV
Wegenverkeerswet
APV
APV
APV
APV
APV
APV
D&H wet
D&H wet
D&H wet
D&H wet
BIBOB
Wet op de Kansspelen
Wet op de Kansspelen

Activiteit
Exploitatievergunning Horeca
Exploitatievergunning escortbedrijf
Exploitatievergunning sexinrichting
Exploitatievergunning speelautomatenhal
Evenementenvergunning groot
Evenementenvergunning middel
Evenementenvergunning klein = Melding
Verklaring van geen bezwaar (evenement in meerdere gemeenten)
Ontheffing geluidshinder
Vergunning terras
Promotionele activiteit
Vergunning ingebruikname gemeentegrond
Ontheffing verbranding openbare ruimte
Ontheffing winkeltijden
tijdelijke reclame uiting ophangen spandoeken
Standplaatsvergunning openbare weg
standplaatsvergunning/wachtlijst weekmarkt
Ventvergunning
Kabels en leidingen
Vergunning verkoop vuurwerk
Collectevergunning
Ontheffing verkeersbesluit
Ligplaats woonboot
Inzamelingsvergunning
Melding incidentele festiviteit
Melding straatfeest (staat bij melding
Melding betoging of demonstratie houden
Ontheffing straatoptreden
Drank-en Horecavergunning
Tijdelijke afwijking sluitingstijden horeca
Ontheffing artikel 35 DHW tapontheffing
Wijziging leidinggevende ogv art. 30a tweede lid
Bibobtoets bij overname horecabedrijf
Vergunning Speelautomaat in Horeca
Loterijvergunning
totaal
Waarvan APV
Waarvan bijzondere wetten
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aantal
11
1
6
44
48
1
2
24
35
1
10
15
21
28
4
51
1
16
47
26
3
9
1
11
3
2
2
2
259
104
155

Bijlage 2: overzicht in behandeling genomen meldingen Boa’s

Categorie

Subcategorie

Aantal

Jeugd

Park hangplek

50

Centrum winkels

12

Anders, mijn keuze staat er niet bij

42
104 totaal

Parkeeroverlast

Auto/aanhanger/camper/caravan

119

Foutief parkeren

157

Fietswrak

106

Defecte voertuigen/wrakken

36
418 totaal

Ligplaatsen/bootwrakken

Bootwrak

3

Ligplaats

3

Anders mijn keuze staat er niet bij

6
12 totaal

Dierenoverlast

Hondenpoep

35

Bijtincident

5

Meeuwen

1

Anders mijn keuze staat er niet bij

24
65 totaal

Geluidsoverlast

Tijdens kantoor uren
Buiten kantoor uren
Bedrijf (inpandig)

21
108
3
132 totaal

Toezicht

Plaatsen bouw/puincontainer

17

Dumpen/verkeerd aanbieden afval

92

Illegale reclame

6

Uitstallingen/terrassen

11

Illegaal kappen

16

Overhangend groen particulier

56

Anders mijn keuze staat er niet bij

278
476 totaal

Corona meldingen

Bedrijven

21

Groepsvorming

30

Overig

23
74 totaal
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Bijlage 3: overzicht aantallen processen-verbaal Wassenaar per feit 2020
Aantallen PV Wassenaar per feit 2020 (WS = waarschuwing)

Feit
code
E214

E215

D517
D526

D537

F114A

F125A

F125B

F145A

F145F

R308
R309

R311

Omschrijving

PV

WS

als degene die zich buiten een woning
ophoudt, geen bij algemene maatregel van
bestuur vastgestelde veilige afstand tot
andere personen houden
zich in groepsverband ophouden met meer
dan een bij ministeriële regeling vastgesteld
aantal personen op een bij ministeriële
regeling aangewezen plaats, waar het niet is
toegestaan zich in groepsverband op te
houden met meer dan een bij die regeling
vastgesteld aantal personen
niet voldoen aan de verplichting om een
identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden
handelen in strijd met een algemeen
voorschrift van politie, krachtens de
Gemeentewet in buitengewone
omstandigheden uitgevaardigd en
afgekondigd
zonder daartoe gerechtigd te zijn zich
bevinden; op eens anders grond, waarvan de
toegang hem op voor hem blijkbare wijze
verboden is
zonder ontheffing/vergunning buiten een
daartoe bestemd kampeerterrein
kampeermiddelen plaatsen of geplaatst
houden ten behoeve van recreatief
nachtverblijf
zonder redelijk doel zich in een portiek of
poort ophouden of in, op of tegen een
raamkozijn of een drempel van een gebouw
zitten of liggen
zonder redelijk doel zich anders dan als
bewoner of gebruiker van flatgebouwen,
appartementsgebouwen en soortgelijke
meergezinshuizen of van publiek
toegankelijke gebouwen bevinden in een voor
gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte
van dat gebouw
als eigenaar of houder van een hond, deze
laten verblijven of laten lopen, terwijl deze
niet is aangelijnd, op een weg binnen de
bebouwde kom betreft niet door het College
aangewezen plaats waar hond was
toegestaan
Als eigenaar of houder van een hond, deze
laten verblijven of laten lopen op een
openbare plaats begeeft, niet voldoen aan de
verplichting ervoor zorg te dragen dat de
uitwerpselen van die hond onmiddellijk
worden verwijderd van die openbare plaats.
als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of
fiets/bromfietspad gebruiken
ongeoorloofd gebruik van rijbaan, fietspad of
trottoir als (snor)fietser bij ontbreken
verplicht fietspad (G11) of fiets/bromfietspad
(G12a) niet de rijbaan gebruiken
als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij
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ontbreken van een fiets/bromfietspad (bord
G12a)
als snorfietser met ingeschakelde
verbrandingsmotor het onverplichte fietspad
gebruiken
niet de rijbaan gebruiken als bestuurder van
een motorvoertuig (rijdend)
niet de rijbaan gebruiken als bestuurder van
een motorvoertuig (stilstaand)
een voertuig op zodanige wijze laten staan
waardoor op de weg gevaar wordt/kan
worden veroorzaakt, dan wel het verkeer
wordt/kan worden gehinderd
Als bestuurder een voertuig parkeren bij een
kruispunt op een afstand van minder dan vijf
meter daarvan mate van belemmering
Als bestuurder een voertuig parkeren; voor
een inrit of uitrit
als bestuurder een voertuig parkeren; op een
parkeergelegenheid terwijl blijkens de
aanduiding op of onder het bord, dat voertuig
niet behoort tot de aangegeven categorie of
groep voertuigen
als bestuurder een voertuig parkeren; op een
parkeergelegenheid, terwijl blijkens de
aanduiding op het bord of op het onderbord,
dat voertuig staat geparkeerd op een andere
dan de aangegeven wijze
als bestuurder een voertuig parkeren; op een
parkeergelegenheid, terwijl blijkens de
aanduiding op het bord of op het onderbord,
dat voertuig staat geparkeerd op een andere
dan de aangegeven wijze
Als bestuurder een voertuig parkeren; langs
een gele onderbroken streep
Als bestuurder een voertuig parkeren op een
gelegenheid
bestemd voor onmiddellijk laden en lossen
van goederen
(E7)
Als bestuurder een voertuig parkeren; op een
parkeergelegenheid aangeduid door één van
de borden E4 tot en met E10, E12 of E13 van
de bijlage 1 buitende de aangegeven
parkeervakken
als bestuurder een voertuig dubbel parkeren
Als bestuurder van een motorvoertuig op
meer dan twee wielen parkeren op plaatsen
die zijn voorzien van een blauwe streep,
terwijl dat motorvoertuig is voorzien van een
duidelijk zichtbare, achter de voorruit
geplaatste parkeerschijf en de toegestane
parkeertijd is verstreken
als bestuurder van een motorvoertuig op
meer dan twee wielen parkeren op plaatsen
die zijn voorzien van een blauwe streep,
terwijl dat motovoertuig niet is voorzien van
een duidelijke zichtbare achter de voorruit
geplaatste parkeerschijf
als bestuurder van een motorvoertuig op
meer dan twee wielen parkeren op plaatsen
die zijn voorzien van een blauwe streep,
terwijl; dat motorvoertuig niet is voorzien
van een parkeerschijf, waarop aan de
getoonde zijde slechts één kalenderuren
aanduidende cijferreeks staat die vanaf het
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begin van het parkeren in duidelijk leesbare
cijfers tegen een contrasterende achtergrond
in hele of halve uren het tijdstip weergeeft
waarop met het parkeren is begonnen
Als bestuurder van een voertuig parkeren in
een parkeerschijfzone m.u.v. aangeduide
parkeerplaatsen/blauwe streep
Als bestuurder op een
gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders
dan met een motorvoertuig op meer dan
twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is
aangebracht een geldige
gehandicaptenparkeerkaart
als bestuurder op een
gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders
dan met een voertuig dat voor die
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
zonder ontheffing/vergunning een voertuig
doen of laten staan in een park of plantsoen,
op openbare beplantingen of groenstroken
kampeerwagen, caravan, magazijnwagen,
keetwagen, aanhangwagen of ander dergelijk
voertuig op een aangewezen weg waar dit
niet is toegestaan, langer dan de
vastgestelde termijn te plaatsen of hebben
als bestuurder, passagier van een bromfiets
of brommobiel zonder gesloten carrosserie
geen goedpassende helm dragen, die middels
een sluiting op deugdelijke wijze is bevestigd
en die is voorzien van een goedkeuringsmerk
handelen in strijd met geslotenverklaring in
beide richtingen
Handelen in strijd met geslotenverklaring
eenrichtingsweg overige wegen (C2)
een weg gebruiken in strijd met bord C2
(eenrichtingsweg, in deze richting gesloten
voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-,
trekdieren of vee); als bestuurder op een
andere weg dan autoweg of autosnelweg
als bestuurder in strijd met bord D4 een
andere rijrichting volgen dan op het bord is
aangegeven (gebod tot het volgen van de
rijrichting die op het bord D4 is aangegeven)
Parkeren in strijd met
parkeerverbod/parkeerverbodszone (E1)

Totaal

2

19

6

3

2

1

0

1

0

2

0

1

0

8
1

1

1

0

13

0

43

19

630

22

158

