
 

 

 

 

  
 
 
Amendement "De APV doorkruist gedoogbeleid niet"  
 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 21 november 2019, in bespreking 
over de wijziging van de APV, middels toevoegen van lid 2.47(a) inzake druggebruik, 
 
constaterende dat; 
 

• Nederland een gedoogbeleid kent als het gaat om softdrugs van de cannabisplant 
zoals verkrijgbaar in zogenaamde coffeeshops, 

• een Nederlandse inwoner van boven de 18 jaren van deze stoffen vijf gram in de 
openbare ruimte bij zich mag hebben, 

• de voorwerpen ten behoeve van het gebruik van voornoemde stoffen, zoals (grote) 
vloei, tips en pijpjes geen verboden voorwerpen zijn,  

• de gemeentelijke BOA's geen opsporingsbevoegdheid hebben als het gaat om 
drugs, maar dat dit aan de politie is voorbehouden, 

• het al dan niet ervaren van geuroverlast subjectief is, 

 
overwegende dat, 
 

• de voorgenomen wijziging van de APV geen onderscheid maakt tussen gedoogde en 
niet gedoogde middelen,  

• het voornoemde verbod alleen wordt ingezet 'op grond van aantasting van de 
openbare orde of aantasting van het woon- en leefklimaat, aangewezen gebied’, 

• dat het gestelde in de voorgaande zin impliceert dat dit verbod tijdelijk is, ` 

 
wijzigt de APV als volgt; 

in lid 1. schrappen van de zinsnede; 'dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten 
behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.' 

in lid 1. toevoegen van het woord 'of' tussen 'gebruiken of toe te dienen met schrappen 
van de komma, 

in lid 2. het woord 'tijdelijk' toe te voegen aan de volzin tussen de woorden 'leefklimaat' en 
'aangewezen' 

 



 

 

 

wat leidt tot de volgende tekst; 

 
1. Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor 
publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet 
of daarop gelijkende waar te gebruiken of toe te dienen. 
 
2. Het verbod in het eerste lid geldt alleen in het door de burgemeester, op grond van 
aantasting van de openbare orde of aantasting van het woon- en leefklimaat, tijdelijk 
aangewezen gebied. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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