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Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 6 maart 2019

besluit:
"De uitgangspunten voor het nieuw op te stellen coffeeshopbeleid overeenkomstig onderstaande vast
te stellen:
1. De wachtlijst afschaffen en als verdeelsystematiek de 'vergelijkende toets' hanteren met als
gunningcriteria:
- Omschrijving concept coffeeshop
- Plan preventie verslaving
- Plan van aanpak openbare orde en leefbaarheid
- Plan van aanpak verkeer en parkeren
2. Geen vestiging van coffeeshops op industrieterreinen;
3. Een horecabestemming op het pand is het uitgangspunt voor een locatie voor een coffeeshop;
4. Geen coffeeshops te gedogen in een gebied met uitsluitend woonstraten;
5. Geen keurmerk coffeeshops instellen;
6. De termijn van de te verlenen gedoogbeschikking is 10 jaar;
7. Het aantal gedoogbeschikkingen vast te stellen op 1 per 25.000 inwoners
8. Verzoekt de burgemeester de gemeente Zwolle aan te melden als deelnemer aan het experiment
'Gesloten coffeeshopketen' en daarbij draagvlak (coffeeshophouders) en uitvoerbaarheid (in het
1
kader van openbare orde en veiligheid) als voorwaarden aan te voeren bij het Rijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2019,

1

Dit beslispunt (8.) vervalt uit het beleidskader 'Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid' na aanmelding voor
het experiment.
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Amendement

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 27 mei 2019,
Gehoord hebbende de beraadslaging over het voorstel 'Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid',
Stelt de Raad voor het voorstel 'Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid' te wijzigen door
1

beslispunten 2 en 3 te verwijderen, beslispunt 7 te wijzigen, en beslispunt 8 toe te voegen, waarna
het dictum als volgt luidt:

"De uitgangspunten voor het nieuw op te stellen coffeeshopbeleid overeenkomstig onderstaande
vast te stellen:
1.

De wachtlijst afschaffen en als verdeelsystematiek de 'vergelijkende toets' hanteren met als
gunningcriteria:
- Omschrijving concept coffeeshop
- Plan preventie verslaving
- Plan van aanpak openbare orde en leefbaarheid
- Plan van aanpak verkeer en parkeren

2.

Geen vestiging van coffeeshops op industrieterreinen;

3.

Een horecabestemming op het pand is het uitgangspunt voor een locatie voor een coffeeshop;

4.

Geen coffeeshops te gedogen in een gebied met uitsluitend woonstraten;

5.

Geen keurmerk coffeeshops instellen;

6.

De termijn van de te verlenen gedoogbeschikking is 10 jaar;

7.

Het aantal gedoogbeschikkingen vast te stellen op 1 per 25.000 inwoners

8.

Verzoekt de burgemeester de gemeente Zwolle aan te melden als deelnemer aan het experiment
'Gesloten coffeeshopketen' en daarbij draagvlak (coffeeshophouders) en uitvoerbaarheid (in het
2

kader van openbare orde en veiligheid) als voorwaarden aan te voeren bij het Rijk.
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"2. Afstandscriterium tot scholen van voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs van tenminste 250 meter
(te voet en van voordeur tot voordeur). 3. Geen afstandscriterium tot zorginstellingen instellen maar wanneer
de lokale situatie daarom vraagt in het kader van de openbare orde en veiligheid maatregelen eisen."
2
Dit beslispunt (8.) vervalt uit het beleidskader 'Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid' na aanmelding voor
het experiment.

