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: Raadsmemo wijziging beleidsregel artikel 13b Opiumwet

Datum

: 25 juli 2019

Geachte raads- en burgerleden,
Aanleiding
Artikel 13b van de Opiumwet geeft de burgemeester een bevoegdheid om bestuursdwang toe
te passen bij een overtreding van het artikel. Dit is het juridische instrument om bestuurlijk op te
treden tegen illegale verkooppunten van drugs en hennepteelt. Het huidige beleid dateert van 7
oktober 2016. Inmiddels is het wettelijk mogelijk om ook bij voorbereidingshandelingen voor het
vervaardigen van drugs een pand te sluiten. In de bijgevoegde beleidsregel is het
handelingskader daarvoor opgenomen. Daarnaast is een kleine wijziging aangebracht. Ook bij
het aantreffen van een kleine hoeveelheid drugs vindt in principe meteen sluiting plaats en geen
waarschuwing.
Inhoud
De beleidsregel ziet toe op de bevoegdheid van de burgemeester om over te gaan tot het
sluiten van woningen/lokalen met bijbehorende erven, indien er sprake is van verkoop,
aflevering of verstrekking dan wel daartoe aanwezig zijn van een middel als bedoeld in lijst I of
II behorende bij de Opiumwet. Iedere casus wordt afzonderlijk nauwkeurig bekeken, waarbij
een belangenafweging wordt gemaakt.
Doel van het beleid is om op te treden tegen het illegaal verkopen, afleveren of verstrekken van
drugs vanuit panden. Bescherming van de openbare orde en veiligheid en de aanpak van
ondermijnende criminaliteit zijn de motieven hiervoor. Het beleid dient er ook voor om
verhuurder te wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheid wanneer deze een pand verhuurt.
Huidige stand van zaken
In de gemeente Boekel zijn in de afgelopen jaren enkele panden gesloten in het kader van
artikel 13b van de Opiumwet. Sinds hiermee in 2014 gestart is betreft dit 7 panden.
Procedurele informatie
Bij de voorbereiding van de wijziging van de beleidsregel zijn naast de politie en het openbaar
ministerie ook de andere 7 gemeenten van het basisteam Maas & Leijgraaf betrokken. Dit met
het doel om beleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
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