Schriftelijk vraag aan het College
(art. 32, Reglement van orde)
Datum:26 juli 2018
Aan het college van
Indiener(s):

de gemeente Hulst

Fraktie HulstPLUS

Onderwerp: drugsbeleid
Portefeuillehouder:
Vragen.
Inleiding.
Het College van B&W van de gemeente Hulst neemt een ferm standpunt in als het gaat om
drugsbeleid: geen coffeeshop in de gemeente en harde aanpak van de straathandel. Dit standpunt is
verwoord in het collegeprogramma en ook door de burgemeester toegelicht in de Commissie ABZ.
Prima!
Echter, een goed drugsbeleid omvat meer dan het niet toestaan van een coffeeshop of het
aanpakken van de straathandel. Het gaat ook om het aanpakken van de verwevenheid van
bovengrond en ondergrond; het aanpakken van witwaspraktijken; het aanpakken van mogelijke
bedreigingen; soms het checken van een financiële achtergrond; het zeer goed opletten bij het
verlenen van vergunningen; opvang van verslaafden; en last but not least voorlichtingscampagnes
voor potentiële gebruikers.
Als je zo rondom je heen kijkt in Hulst, vallen wel wat zaken op. Hoeveel kapperszaken hebben we
hier nodig; hoeveel koffietentjes; hoeveel ijssalons; hebben we behoefte aan mobiele
verkoopkramen in het najaar met veel personeel en waar vrijwel geen omzet is?
Wat is bovengrond; wat ondergrond? Witwassen?
Dit leidt voor HulstPlus tot de volgende vragen voor het college van B&W:
1. Is het college het met ons eens dat een ferm beleid meer vergt dan allen het verbieden van
een coffeeshop en het aanpakken van de straathandel?
2. Hoe houdt het college de verwevenheid van boven- en ondergrond in de gaten? Is er sprake
van een financiële achtergrondcheck bij potentieel risicovolle investeringen in bijv. ijssalons
of kapperszaken? Hoeveel van dit soort zaken moet Hulst sowieso hebben?
3. Kan een vergunning ook weer worden ingetrokken als blijkt dat een en ander niet klopt?
Wordt er ook weleens een vergunning geweigerd?
4. Is er weleens sprake geweest van bedreiging van een publiek persoon of een ambtenaar, wat
in verband is te brengen met drugs?
5. Wat voor beleid heeft het college als het gaat om opvang van verslaafden en om
voorlichting?
6. is het college bereid ter aanvulling van het huidige drugsbeleid ook (op korte termijn) beleid
te ontwikkelen met betrekking tot de hiervoor genoemd onderwerpen als preventie,
voorlichting en controle op activiteiten die mogelijk met drugscriminaliteit te maken
hebben?
Jos van Eck

