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Motie wie goed doet goed ontmoet

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 27 mei 2019
Gelezen hebbende de beslisnota Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid d.d. 6 maart 2019
Overwegende dat:

-

De termijn van een te verlenen gedoogbeschikking is gesteld op 10 jaar;

-

Deze termijn voortkomt uit de jurisprudentie op het gebied van schaarse vergunningen en het

-

Verboden is een gedoogbeschikking c.q. schaarse vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd
omdat dit rechtsongelijkheid met zich meebrengt;

-

In Zwolle vijf coffeeshops zijn toegestaan;

-

Als de termijn van 10 jaar is verstreken een coffeeshophouder als het ware “moet solliciteren op zijn
eigen functie”;

-

In het debat op 13 mei 2019 is gesteld dat het functioneren van een coffeeshophouder meeweegt bij
het eventueel verlenen van een nieuwe gedoogbeschikking en

-

Dat dit bijvoorbeeld aan de orde was bij het verlenen van de schaarse vergunning voor de Zwolse
gokhal, waarbij de oorspronkelijke exploitant – mede op grond van zijn functioneren – de schaarse
vergunning heeft verkregen;

Van mening dat:

-

De vestiging van een coffeeshop, zo is gebleken, onrust en angst bij omwonenden met zich
meebrengt;

-

Het opnieuw gunnen van de gedoogbeschikking/schaarse vergunning na tien jaar, situaties met zich
mee kan brengen die wederom maatschappelijke onrust veroorzaken;

-

Als een coffeeshophouder die, zoals bijvoorbeeld bij de nieuwe coffeeshop “De Pijp” aan de
Vechtstraat te zien is, zich keurig aan de regels houdt, oog heeft voor situatie en omgeving, die een
goede buur wil zijn en;

-

Een coffeeshophouder die alle regels in acht neemt, die een goede buur is, daadwerkelijk een
streepje voor moet hebben bij het opnieuw gunnen van de gedoogbeschikking/schaarse vergunning;
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Roept op:

-

In de regelgeving te verankeren dat een coffeeshophouder die zich aan alle regels uit de
gedoogbeschikking heeft gehouden, en dus geen enkele waarschuwing of iets van die aard heeft
gekregen, daadwerkelijk meer punten scoort bij de toekenning van de schaarse
vergunning/gedoogbeschikking en te onderzoeken;

-

Of de regelgeving, met inachtneming van de jurisprudentie, een ambtshalve verlenging van de
gedoogbeschikking/schaarse vergunning in lokale situaties en onder bepaalde voorwaarden toestaat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Silvia Bruggenkamp

