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Schriftelijke vragen CDA

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de artikel 45-vragen het CDA over coffeeshopscontroles.
Inleiding
Op 22 november 2018 heeft het CDA op grond van artikel 45 van het reglement van orde van de
gemeenteraad een aantal vragen gesteld aan het college van B&W over coffeeshopcontroles.
Korte toelichting op de vragen
De vragen gaan over coffeeshopcontroles in Zwolle en de invloed van de uitspraak ten aanzien van
coffeeshop Sky High.
Hieronder de antwoorden op de vragen.
Beantwoording vragen CDA
1. Wordt de bevoorradingssystematiek van Sky High gecontroleerd en zo ja op welke wijze?
Antwoord:
Nee, de bevoorradingssystematiek van coffeeshops wordt niet gecontroleerd. Wel wordt de
handelsvoorraad in de coffeeshop gecontroleerd.
2. Wordt u geïnformeerd over de omvang van de handelsvoorraad en vindt daarop ook controle
plaats?
Antwoord:
Ik word geïnformeerd over de omvang van de handelsvoorraad in alle Zwolse coffeeshops. Op basis
van het huidige drugsbeleid worden coffeeshops in Zwolle minimaal drie keer per jaar gecontroleerd
door de politie. Onderdeel van de controle is het toetsen van de aanwezige handelsvoorraad in de
coffeeshops. Rapporten van deze controles worden gedeeld met de lokale driehoek. Op basis van de
uitkomsten van deze controles zijn er geen recente signalen dat coffeeshops in Zwolle, zo ook Sky
High, het criterium van de maximale handelsvoorraad in de coffeeshop overtreden.
3. Welke actie gaat u ondernemen om een mogelijk soortgelijk verwijt van een rechtbank in de
toekomst te vermijden?
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Antwoord:
Ik erken dat de achterdeurproblematiek dit soort situaties met zich meebrengt. Dit probleem kan lokaal
niet worden opgelost. Ik heb uw raad al eerder laten weten dat ik , en met mij andere burgemeesters,
landelijk aandacht hebben gevraagd voor een oplossing voor de achterdeur. Zo heb ik het manifest
“joint regulation” ondertekend. In dit manifest wordt het kabinet opgeroepen om tot een landelijke
invoering van gereguleerde en gecertificeerde wietteelt te komen.
4. Kunt u inzicht geven in de wijze waarop de overige in Zwolle aanwezige coffeeshops worden
gecontroleerd?
Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 2.
5. Binnen afzienbare tijd wordt mogelijk de vijfde Zwolse coffeeshop geopend. Zoals bekend is
daarover in de buurt veel ongerustheid ontstaan. Bent u het met het CDA eens dat de recente
ontwikkeling bij Sky High deze ongerustheid bepaald niet vermindert?
Antwoord:
Ik deel die visie van het CDA niet. De uitspraak ten aanzien van Sky High geeft geen reden om dit in
verband te brengen met de vijfde coffeeshop. De ontnemingsprocedure waarop de uitspraak
betrekking heeft, ziet op de periode 1 januari 2004 tot 15 november 2011. Daarnaast blijkt uit de
rapportages die voor de controles van de coffeeshops in Zwolle met de lokale driehoek worden
gedeeld het algemene beeld dat alle Zwolse coffeeshops zich houden aan alle gedoogvoorwaarden,
waaronder de aanwezigheid van de handelsvoorraad in de coffeeshops.
6. Hoe weegt u van de mening van de rechtbank over de genoemde toezichthoudende rol van de
Zwolse lokale overheid?
Antwoord:
De rol van de gemeente wordt weergegeven in het drugsbeleid. Door voor Zwolle uit te gaan van
5 coffeeshops wordt de hoofddoelstelling van het drugsbeleid nagestreefd, namelijk handhaving van de
openbare orde en bescherming van het woon- en leefklimaat. Wildgroei van coffeeshops wordt
voorkomen. Het aantal van 5 is gebaseerd op het evenwicht tussen beheersbaarheid van overlast en
anderzijds het tegengaan van criminalisering, verschuiving en de vervaging van de scheiding van
markten. De keuze voor dit aantal en met deze doelstelling kan een bepaalde omvang van coffeeshops
en achterdeurproblematiek met zich mee brengen. Door in te zetten op controles in de coffeeshops en
niet op de aanwezigheid van mogelijke voorraden buiten de coffeeshops worden deze belangen in
balans gebracht. Een strafrechter heeft een andere rol omtrent coffeeshops en teelt van hennep. In
deze rol heeft de strafrechter niet de mogelijkheid om bovenstaande nuance mee te wegen in
beoordeling van deze zaak. Daarbij is de rechter gebonden aan de kaders die het strafrecht stelt.
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Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Jaargang
Kenmerk
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Beantwoording schriftelijke vragen CDA coffeeshopcontroles

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 18-12-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2019,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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