
Nr. 054/WH (2007)

Voorstel tot vaststelling van de nota "Herijking lokaal softdrugsbeleid".

Aan de Raad.

In het door uw raad op 2 maart 2006 vastgestelde Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma
2006 - 2009 wordt in het project 6, "Herijking Cannabisbeleid" een aantal redenen genoemd om het
uit 1995 daterende gemeentelijk softdnjgsbeleid op onderdelen te herzien. Een belangrijke reden is de
voorgenomen aankoop van panden in de Koningstraat en Spoorstraat, in het kader van de realisering
van de stadshartplannen. Hiertoe behoren ook de coffeeshops.
De aankoop van deze panden dwingt het gemeentebestuur op korte termijn antwoord te geven op de
vraag waar de coffeeshops in de toekomst in onze gemeente gevestigd kunnen worden en of het
aantal coffeeshops op het huidige aantal van vier gehandhaafd moet blijven.
Daarnaast zijn er rond het thema softdrugsbeleid de afgelopen jaren een aantal randverschijnselen
ontstaan die haaks staan op de doelstellingen van het landelijke gedoogbeleid. In dit verband noemen
wij:

de exploitatie van cafés door de houders van coffeeshops direct naast hun inrichtingen,
waardoor de beoogde scheiding tussen het gebruik van softdrugs en alcohol wordt omzeild;
het ontstaan van andersoortige verkooppunten waaronder twee growshops in onze gemeente;
de constatering dat er op een onaanvaardbare schaal illegaal wiet wordt geteeld, wat kan
worden afgeleid uit de resultaten van door de politie gehouden acties tegen de illegale
hennepteelt.

Willen wjj hierop een passend antwoord geven, dan zal ons softdrugsbeleid moeten worden
aangescherpt. Uitgangspunt daarbij is, dat het beleid zich de komende jaren zal moeten richten op het
wegnemen van de negatieve randverschijnselen van coffeeshopbezoek, het handhaven van de
AHOJ-G-criteria, het bestrijden van drugscriminaliteit en het beschermen van de volksgezondheid.
In bijgaande nota geven wij onze visie weer, op welke wijze wij aan deze doelstellingen uitvoering
willen geven. Wij stellen u voor deze visie te delen en daartoe de nota "Herijking lokaal
softdrugsbeleid" vast te stellen als het beleidskader voor het lokale softdrugsbeleid voor de komende
jaren door daartoe een besluit te nemen conform bijgaand concept.

Den Helder, 20 maart 2007

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

, wnd. burgemeester

, secretaris



Nr. 054/WH (2007)

De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van 20 maart
2007, nr. 054/WH;

b e s l u i t :

de nota "Herijking lokaal softdrugsbeleid" vast te stellen als het beleidskader voor het lokale
softdrugsbeleid voor de komende jaren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

1 4 MEI 2007

, voorzitter

. griffier



Amendement

Den Helder 10 mei 2007

Onderwerp: Amendement

Gemeenteraadsvergadering op 14 mei 2007

Bespreekpunten

Agendapunt 10. Voorstel tot het vaststellen van de nota "Herijking lokaal softdrugsbeleid"

Besluit:
de punten 2 en 4 van hoofdstuk 3. Samenvatting van de nota "Herijking lokaal
softdrugsbeleid" als volgt te wijzigen:

- punt 2.2 e zin, pagina 11, Er komt een deconcentratie... .enz. wijzigen in; Er komt eeen
deconcentratie enz

- punt 4, pagina 11. Bij de herlocatie van de coffeeshops richt het college zich op de
periferie van het centrum en de routes daar naar toe... .enz. wijzigen in; Bij de
herlocatie van de coffeeshops richt het college zich op die gebieden welke zich binnen
het camera-bewakingsgebied (Horeca) van de politie bevinden, om zo een permanent
toezicht te realiseren.

Toelichting:
Het CDA ondersteunt in grote lijnen de herijking van het lokaal sofldrugsbeleid, maar is van
mening dat het toezicht en het beheersbaar houden van het gedoogde softdrugsgebruik in de
omgeving van de coffeeshops onvoldoende gewaarborgd wordt.

iurggraaff Wiltrude Turnhout van den Bosch
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Nr. 054A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot vaststelling van de nota "Herijking lokaal softdrugsbeleid".

Aan de Raad.

In haar vergadering van 7 mei 2007 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde
voorstel besproken.

De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel. De fractie van PRINS-Voor
behoorlijk bestuur en GroenLinks stemmen tegen het voorstel. De fractie van het CDA kondigt een
amendement aan met betrekking tot de punten 2 en 4 van de samenvatting van de nota (blz. 11).
Op grond van dit gegeven stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor
de raadsvergadering van 14 mei 2007.

Den Helder, 7 mei 2007.

commissie Bestuur en Middelen

J.D.

F.V.A. Hooèervo

, voorzitter.

, commissiegriffier


