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Onderwerp:

Preventief veiligheidsbeleid m.b.t. drugs(overlast)

Geacht college,
Het woord ‘preventie’ komt 19 keer voor in het verkiezingsprogramma van D66
Veenendaal. Dat preventie inzake het veiligheidsbeleid m.b.t. drugs(overlast) een actueel
en relevant thema is, blijkt wel uit recente berichtgevingen:
De Gelderlander, 24 februari 2018
https://www.gelderlander.nl/de-vallei/restanten-wiethok-in-pizzeria-toch-niet-deoorzaak-brand-veenendaal~aaa7768c/
De Gelderlander, 30 maart 2018
https://www.gelderlander.nl/veenendaal/terrasspullen-en-bmw-in-beslag-genomen-naaantreffen-wietkwekerij~a2aecf61/
Veenendaalse krant, 20 april 2018
http://veenendaalsekrant.nl/lokaal/sluiting-winkelpand-wegens-vermoedelijke-handeldrugs-430399
De Gelderlander, 24 april 2018
http://veenendaalsekrant.nl/lokaal/twee-aanhoudingen-na-onderzoek-handel-drugs432205
De Gelderlander, 17 mei 2018
https://www.gelderlander.nl/veenendaal/veenendaal-sluit-winkelpand-jaar-lang-wegensdrugshandel~a4618f97/

In deze schriftelijke vragen lichten wij de volgende zaken toe:
- Achtergrond
- Aankondiging initiatiefvoorstel
- Vragen
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Achtergrond
Al in december 2014 heeft D66 Veenendaal onder meer tijdens de consultatie in december
2014 gevraagd aan de portefeuillehouder of hij de ontwikkelingen aangaande
drugs(overlast) volgt en of dit ook consequenties heeft voor de handhaving van het
coffeeshopbeleid in Veenendaal.
Ook in het voorjaar van 2017 stelde D66 schriftelijke vragen over preventieve
maatregelen t.a.v. het coffeeshopbeleid. Op dinsdag 21 februari 2017 heeft de Tweede
Kamer het wetsvoorstel van D66 aangenomen inzake het reguleren van de wietteelt. Het
doel van deze wet is enerzijds gericht op het decriminaliseren van de softdrugsproductie.
Anderzijds is het ook wenselijk vanuit het oogpunt van volksgezondheid, omdat er
voortaan controle is op de wietteelt, waardoor de kwaliteit beter geborgd wordt. Bovenal
wordt hiermee een einde gemaakt aan de verwarrende gedoogconstructie met legale
verkoop, maar de afhankelijkheid van illegale inkoop.
Aankondiging initiatiefvoorstel
D66 zal het initiatief nemen om met zoveel mogelijk partijen te komen tot een
initiatiefvoorstel ‘preventieve bewustwording en voorlichting’. Daarbij zullen wij
uiteraard niet tornen aan de wettelijke bevoegdheden van de burgemeester. Het doel is om
additioneel met preventieve maatregelen de bewustwording te stimuleren. Wij vertrouwen
er wel op dat de burgemeester na vier jaar deze ‘nieuwe’ gemeenteraad opnieuw zal
consulteren eind dit kalenderjaar inzake het veiligheidsbeleid c.q. coffeeshopbeleid. D66
zal t.z.t. de agendacommissie verzoeken om dit in december 2018 te behandelen.
Schriftelijke vragen
Gezien de ontwikkelingen en het aangekondigde initiatiefvoorstel stellen wij de volgende
vragen:
1. Welke preventieve maatregelen worden er op dit moment genomen t.a.v. het
voorkomen van drugsoverlast?
2. Kan de gemeenteraad een (vertrouwelijk) rapport krijgen met actuele cijfers
m.b.t. tot handhaving en veiligheid?
3. Hoe kijkt het College aan tegen het visiedocument ‘Ondermijning, de rol van de
VNG’ van de VNG?
4. Bent u bereid om in december 2018 de raadscommissie te consulteren over het
huidige coffeeshopbeleid met onder meer de vraag of er een proef gestart kan
worden met gereguleerde wietteelt?
Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Roy Dielemans
fractievoorzitter D66 Veenendaal
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