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Betreft 
O Collegebrief
O Agendering 

O na agendaverzoek
O Raad

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Initiatiefvoorstel aanpak drugsgebruik en criminaliteit (28 oktober 2022), Initiatiefvoorstel-aanpak-
drugsgebruik-en-criminaliteit-CDA-28-10-22

Preadvies initiatiefvoorstel aanpak drugsgebruik en criminaliteit (21 december 2022), Preadvies-
initiatiefvoorstel-aanpak-drugsgebruik-en-criminaliteit 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Nicole Noordhof – beleidsadviseur, 06-21699106, nicole.noordhof@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het CDA wil drugsgebruik ontmoedigen in de gemeente Groningen en heeft hiervoor 3 voorstellen 
gedaan in hun initiatiefvoorstel:

Een eervolle uitweg: via de eervolle uitweg wil het CDA mensen helpen die uit de drugswereld willen 
stappen door het hebben van straatcoaches en ervaringsdeskundigen die hen begeleiding en 
ondersteuning kunnen bieden. Dit naar het Amsterdams model. Tevens pleit het CDA ervoor om 
mensen die in eerste instantie geen hulp willen maar wel voor veel overlast zorgen om deze onder te
brengen in de Top X-aanpak.

Reactie college: Het college deelt het standpunt dat het van belang is om begeleiding en 
ondersteuning te bieden aan jongeren die er blijk van geven dat ze uit het criminele milieu willen 
stappen. Hierover heeft het college informatie ingewonnen bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg 
Amsterdam-Amstelland. De eervolle uitweg is een intensieve interventie. Momenteel is Amsterdam 
bezig met een eerste evaluatie van dit project. Onder de noemer van Preventie met Gezag worden 
meerdere interventies ontplooid die op een vergelijkbare wijze de gewenste ondersteuning en 
begeleiding bieden. Een bijkomende, nieuwe interventie wordt in dit stadium niet wenselijk geacht, 
mede omdat de evaluatie van de interventie Uitwegteam in Amsterdam nog gaande is.

Het college deelt het standpunt dat het van belang is deze begeleiding en ondersteuning te (blijven) 
bieden, omdat het in veel gevallen niet eenvoudig is uit het criminele milieu te stappen. Hierbij is het 
bieden van perspectief aan de jongere een belangrijk element. Het college kan zich vinden in het 
voorstel om binnen de op te zetten ‘repressieve aanpak harde kern’ de focus te leggen op overlast 
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gevende jongeren die de hen aangeboden hulp en ondersteuning blijven weigeren. Deze lijn past in 
de aanpak die het college voor ogen heeft.

Uitwijkbeleid: Het CDA wil met actief beleid de aanzuigende werking van de coffeeshops bestrijden. 
Dit omdat softdrugs vaak als opstap wordt gezien naar harddrugs. Het CDA wil dat coffeeshops op 
termijn buiten het gangbare straatbeeld te zien zijn en gedogen op minder prominente locaties. 

Reactie college: Wanneer coffeeshops uit moeten wijken, bijvoorbeeld naar bedrijventerreinen, 
spelen er nieuwe risico’s voor de openbare orde. Bedrijventerreinen zijn een aantrekkelijke omgeving
voor (georganiseerde) criminaliteit omdat er weinig toezicht en controle is. Dit betekent dat er kan 
worden gesproken van een ondermijningsrisico wanneer coffeeshops zich hier vestigen. Het college 
ziet dan ook geen aanleiding om coffeeshops uit het centrum te weren.

Intensiveren van drugscontrole: het laatste voorstel van het CDA is een preventieve en repressieve 
maatregel op festivals. Op festivals waar wordt verwacht dat veel drugs wordt gebruikt, wordt 
gebruikt om je drugs bij voorbaat in te leveren. Wanneer mensen dit niet doen kunnen drugshonden 
ingezet worden om te ‘fouilleren’ op de niet ingeleverde drugs. Dit wordt ook toegepast op festivals 
als Tommorowland.

Reactie college: Het college ziet momenteel dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van 
drugscontroles. Zo bereidt het Trimbos-instituut een nieuwe handreiking over drugsgebruik voor. Het
college stelt voor hierover met uw raad in gesprek te gaan zodra deze handreiking beschikbaar is.

Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. (Bij wel spreektijden) De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 3 minuten,
exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Behandeling van:
 initiatiefvoorstel van één of meerdere fracties en, indien aanwezig, het preadvies 

daarop van het college;

De 1e termijn is bedoeld voor het stellen van politieke vragen en het geven van een eerste 
mening/standpunt door de deelnemers in de sessie. Vervolgens wordt een reactie gevraagd 
aan de indiener(s) op mogelijke vragen, de bedoeling is een bondige beantwoording. Niet 
het herhalen van of uitweiden over het voorstel. 
Er wordt een reactie gevraagd aan het college op mogelijke vragen, bedoeling is een bondige
beantwoording. Niet het herhalen van of uitweiden over het preadvies.



Voorzitter brengt nu nadrukkelijk cesuur aan in opmaat naar de 2e termijn. Inventariseert op 
nog te bespreken punten met verwijzing naar de resterende spreektijd. 2e termijn, hier vindt 
debat plaats op uit de 1e termijn resterende punten. Voorzitter vraagt de indieners om 
reactie/toezegging op evt. gevraagde wijzigingsvoorstellen.
Conclusie door voorzitter ten behoeve van vervolg van de besluitvorming: kan dit voorstel in 
deze vorm door naar de raad of vergt het voorstel aanpassing? 
Een initiatiefvoorstel heeft een eigen in art. 33 RvO wijze van behandeling in de raad en 
wordt derhalve separaat geagendeerd voor besluitvorming.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Initiatiefvoorstellen worden besproken.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Drugsbeleid, Gemeente Groningen

Uitkomsten-rioolwater-onderzoek-naar-drugsgebruik-in-Groningen 
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