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Samenvatting:
Op 14 mei 2007 heeft de raad van de gemeenten de nota "Herijking lokaal softdrugsbeleid" vastgesteld als
beleidskader voor het lokale softdrugsbeleid voor de komende jaren. De betreffende nota voorziet onder meer in
het terugbrengen van het aantal vestigingslocaties voor coffeeshops van vier naar drie. Om dit te effectueren dient
artikel 2.3.1.3, lid d, van de Algemene plaatselijke verordening 1996 te worden gewijzigd.

Concept besluit:
1. Artikel 2.3.1.3, lid d van de Algemene plaatselijke verordening 1996 te wijzigen en te lezen als volgt: "de
verlening van de vergunning het aantal coffeeshops waarvoor vergunning is verleend op meer dan drie
coffeeshops zou brengen."
2. het besluit in werking te doen treden op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

Presidium verzoeken het voorstel door te geleiden naar de:

Commissie B. en M. 22 oktober 2007 ter bespreking
Raad 29 oktober 2007
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1. Toelichting op het besluit
Om uitvoering te geven aan de door de raad op 14 mei 2007 vastgestelde "Nota herijking lokaal
softdrugsbeleid", waar het gaat het terugbrengen van het aantal coffeeshops in onze gemeente van vier
naar drie, dient artikel 2.3.1.3, lid d, van de Algemene plaatselijke verordening 1996 te worden gewijzigd.
De huidige redactie van artikel 2.3.1.3 voorziet nog in de mogelijkheid van vier vestigingslocaties.

2. Gevolgen

Financieel
geen

Juridisch
geen

Personeel en ondernemingsraad
n.v.t.

EU
n.v.t.

ICT
n.v.t.

Communicatief

Extern:
Hoe wordt de burger geïnformeerd?
Het betreffende besluit dient om in werking te kunnen treden te worden afgekondigd. Dit zal worden gedaan in
de rubriek kennisgevingen van de stadsnieuwspagina en in de pubiicatiekast van de gemeente.
Persbericht:
Nee

Intern:
Raad wordt geïnformeerd door middel van:
- concept raadsvoorstel en -besluit

Personeel wordt geïnformeerd door middel van:
Het besluit zal worden toegezonden aan Zeestad BV.
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3. Verdere procedure
n.v.t

4. Wijze van totstandkoming
Over het voorstel heeft overleg plaatsgevonden met de afdeling BCF (juridische zaken en communicatie en de
raadsgriffie).

5. Bijlagen
Conceptraadsvoorstel en - besluit.
De Nota "Herijking lokaal softdrugsbeleid".
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