Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2014-13
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 10 februari 2014
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Handhaven blowverbod
Vraag 1:
Wordt het blowverbod in Wijk bij Duurstede gehandhaafd? Hoe vaak is er het
afgelopen jaar, op basis van de huidige APV, opgetreden tegen blowen?
Antwoord:
Sinds afgelopen zomer wordt er door de politie intensief gecontroleerd en
gehandhaafd op drugs-dealing en overlast door drugsgebruik. De politie heeft de
problematiek in beeld en controleert zowel op de bij hen bekende ‘overlast plekken’ alsook
bij de hen bekende personen. In de afgelopen 5 maanden zijn er op basis van artikel 2.58 van
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Wijk bij Duurstede meer dan 10 keer
softdrugs in beslaggenomen.
De intensievere inzet van politie lijkt zijn vruchten af te werpen. Dit blijkt uit een grotere
bereidheid van de bij de politie bekende personen om vrijwillig mee te werken aan controles
en uit het feit dat er tijdens controles weinig meer wordt aangetroffen. De politie zet de
intensieve aanpak van de afgelopen maanden voorlopig door.
Tegelijkertijd realiseert het college zich dat een succesvolle aanpak van de drugsoverlast,
naast een adequate handhaving, ook vraagt om een stevige preventieve aanpak en
samenwerking met andere organisaties en beleidsterreinen. In de Gezondheidsnota
(agendering raad 25 februari a.s.) wordt een actieplan aangekondigd met daarin meer
aandacht voor preventie van o.a. drugsgebruik en –overlast. Ook in het Beleidskader Jeugd
(agendering raad 25 februari a.s.) is het voorkomen van o.a. drugsgebruik als speerpunt
opgenomen. Daarnaast is in het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 (agendering raad 25
februari a.s.) de aanpak van o.a. drugsoverlast opgenomen als speerpunt.
Kortom, een hechte samenwerking tussen verschillende partners die actief zijn op het gebied
van opsporing, handhaving, toezicht en preventie.

Vraag 2:
Is het mogelijk voor de politie om, met de huidige APV (artikel 2.58 lid 3) in
de hand, ook op te treden tegen dealen en overlast?
Antwoord:
De politie kan optreden tegen drugsoverlast en het drugs-dealen zowel met
behulp van de lokale APV als met de landelijke Opiumwet. De APV wordt vooral gebruikt
voor het aanpakken van de overlast en onveiligheid die voort komt uit drugsgebruik, en de
Opiumwet is primair gericht op de preventie en beheersing van de uit drugsgebruik
voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid.
Datum: 21 februari 2014
Tjapko Poppens
burgemeester

Tijdsbesteding voor beantwoorden van deze schriftelijke vragen tezamen met de
beantwoording van de schriftelijke vragen 2014-11: 4,5 uur (incl. afstemming tussen politie,
welzijn en veiligheid).

