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Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Datum: 18 juti 2016 Nr
Van Burgemeester

Aan: de raad van de gemeente

Kopie aan:

Onderwerpr Actualisering Can nabisbeleid

Bijlage: Beleidsregel "Beleid Toepassing Artikel 13b Opiumwet"

lnleiding
Het huidige Cannabisbeleid dateert van 2009 (op onderdelen gewijzigd in 2011). Belangrijk onderdeel
van dit beleid was het afschaffen van het gedoogbeleid. Sinds 16 maart 2009 zijn in de gemeente
Roosendaal geen gedoogde coffeeshops meer toegestaan. Dit beleid is effectief gebleken en wordt
dan ook onverminderd voortgezet.
Recente jurisprudentie en de opgedane ervaring met het cannabisbeleid tot op heden maken
actualisering van het beleid noodzakelijk. De beleidsregel, welke u als bijlage aantreft, voorziet in de
toepassing van artikel l3b van de Opiumwet, waarbij de meest recente ontwikkelingen in de
rechtspraak zijn verwerkt. Op grond van dit artikel beschikt de burgemeester over beleidsruimte om
nadere invulling te geven aan deze bepaling. De beleidsregel, voorziet in deze invulling. Artikel 13b van
de Opiumwet is een krachtige bepaling om verkoop, aflevering, verstrekking of de aanwezigheid van
soft- en harddrugs in woningen danwel lokalen een halt toe te roepen.

Doel
De burgemeester beoogt met de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet niet alleen de verstoring
van de openbare orde te beëindigen, maar ook de kans op herhaling te verkleinen, de rust in de
omgeving van de woning of het lokaal te doen terugbrengen en een signaal af te geven dat dergelijke
feiten onacceptabel zijn. De beleidsregel is in overeenstemming met recente jurisprudentie. Bij de
evaluatie van Courage, in 2005, is al vastgesteld dat de softdrugsproblematiek ín Roosendaalen
Bergen op Zoom in hoge mate een misdaadprobleem is, waarvan de kern wordt gevormd door onder
andere omvangrijke criminele softdrugshandel en omvangrijke hennepteelt. Dit misdaadprobleem
veroorzaakt overlast en tast de legitimiteit van de overheid en de leefbaarheid van de gemeente aan.
Met Courage is de drugsoverlast in de binnenstad danwel grotendeels aangepakt en sterk verminderd,
echter, de drugsproblematiek in Roosendaal is daarmee niet verdwenen. De vooruitgarlg die met
Courage is geboekt gaf gemeente en partners rL¡imte om de aandacht deels te verleggdn van
softdrugsoverlast naar drugscriminaliteit. Bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit krijgt
drugscriminaliteit veel aandacht. Tegelijk blijft met de geintensiveerde aanpak van ondermijnende
drugscriminaliteit de problematiek van de drugsoverlast relevant. Met een actueel en effectief beleid
heeft de burgemeester een krachtig instrument in handen om slagvaardig op te treden in de strijd tegen
drugscriminaliteit en de daarmee gepaard gaande overlast.

lnformatie
De drugsproblematiek in Roosendaal is een hardnekkig probleem en heeft een grote weerslag op de
lokale samenleving. Hennepkwekerijen, witwassen en straathandel zijn zaken die een stempel drukken
op de leefbaarheid van de wijken. Drugscriminaliteit tast het straatbeeld aan en leidt tot vermogende
criminelen die investeren in witwas- en misdaadgevoelige branches, zoals horeca, autobedrijven,
louche detailhandel. Vastgoedbezit geeft criminelen een machtspositie in de stad. Met een doortastend
en effectief beleid kan vanuit het bestuur slagvaardig worden opgetreden tegen de drugsproblematiek.

Recente jurisprudentie noopt tot aanpassing van het beleid. Een sluitingstermijn van 3 jaar voor
woningen houdt juridisch geen stand. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
houdt deze termijn onvoldoende rekening met het reparatoire karakter van het bevel tot sluiting ex
artikel 13b van de Opiumwet. Dat houdt in datzodra de overtreding ophoudt ook de sanctie moet
worden opgeheven. ln lijn met recente jurisprudentie wordt daarom de sluitingstermijn teruggebracht
van 3 jaar bij constatering van softdrugs in woningen naar een half jaar. Bij lokalen wordt de
sluitingstermijn teruggebracht van 3 jaar naar 1 jaar.lngeval van harddrugs blijft het beleid van kracht



dat direct tot sluiting wordt overgegaan bij een eerste constatering. Het onderscheid tussen woningen
en lokalen wordt aldus (nog steeds) in acht genomen. Wel is nu de bepaling opgenomen dat voor
woningen die niet altijd feitelijk als woning worden gebruikt, schijnbewoning dus, deze wordt
aangemerkt als lokaal.

De Cannabisnota 2009 schreef voor dat bij het aantreffen van softdrugs, in welke omvang dan ook, er
eerst een waarschuwing moest uitgaan. ln bepaalde gevallen is de opzet van bijvoorbeeld een kwekerij
dusdanig professioneel en de omvang zodanig groot, dat alleen waarschuwen niet getuigt van een
effectieve en geloofwaardige aanpak tegen drugscriminaliteit. De níeuwe beleidsregel voorziet in de
mogelijkheid om bij ernstige situaties (zoals omvang, aanwezigheid vuurwapens etcetera) direct tot
sluiting over te gaan. Middels deze insteek is het mogelijk meer specifiek bestuurlijk maatregelen te
nemen per dossier. Een slagvaardiger optreden wordt hierdoor bereikt.

De voorgaande benaming van het beleid namelijk "Cannabisbeleid" dekt de lading niet. Artikel 13b van
de Opiumwet gaat verder dan alleen cannabis. Het betreft een opsomming van drugs (de zogenaamde
Lijst I en ll categorieën). Het is daarom juister de term Toepassing artikel 13b Opiumwet te hanteren. ln
essentie gaat het ook om de wijze waarop de burgemeester invulling geeft aan artikel 13b van de
Opiumwet.

Vervolg (procedure)
De beleidsregel "Toepassing Artikel 13b Opiumwet" treedt met ingang 22 juli 2016 in werking. Deze zal
worden toegepast in alle voorkomende gevallen.

Afsluiting
lk vertrouw U hiermede voldoende te hebben geTnformeerd

van Roosendaal,

mr. J.M.L. Niederer






































