
 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2022-78) 

 

 
Documentnummer: 1583928 / 1745988  
Inlichtingen bij: A.A.M. Mulling-Berendsen 
Telefoonnummer:  (0314) 377 129 
 Pagina 1 van 1 

 
   

 

Onderwerp: Aanpassing Bijlage I en III Uitvoeringsnota Drugsbeleid 
gemeente Doetinchem 2016 

Portefeuillehouder: burgemeester Boumans  
Datum: 22 november 2022  

 

 
Kennis te nemen van 

1. de aanpassing van Bijlage I en III Uitvoeringnota Drugsbeleid gemeente 
Doetinchem 2016; 

2. de start, na vaststelling en bekendmaking van de aangepaste Bijlage I en III bij 
Uitvoeringsnota Drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016, van een open 
transparante procedure voor een 2de coffeeshop in de gemeente Doetinchem. 
 

Context 
Op 28 juni 2016 is de Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016 (hierna: 
nota) in werking getreden. De vaststelling van de nota valt onder de verantwoordelijkheid 
van de burgemeester. De burgemeester heeft in november 2017 de nota op diverse 
punten gewijzigd. In 2019 liep de vergunning in combinatie met een gedoogbeschikking 
voor coffeeshop Diamond af, waarna de burgemeester voor het eerst een open 
transparante procedure heeft opgestart voor een nieuwe vergunning en beschikking. 
 
Na een zorgvuldige behandelingsprocedure, gevolgd door diverse juridische procedures,  
is geconstateerd dat de selectie- en gunningleidraad (Bijlage III bij de nota) niet duidelijk 
genoeg geformuleerd is. Daarbij is het verzoek gekomen van de gemeenten Winterswijk 
en Oude IJsselstreek het handhavingsarrangement (Bijlage I bij de nota) op elkaar af te 
stemmen.  
 
Kernboodschap 
Bijlage III Selectie- en gunningleidraad coffeeshops “1. Melding deelname aan loting” is 
nu duidelijker geformuleerd. Daarbij is het handhavingsarrangement nu uniform in de 
regio. De gemeente Winterswijk en Oude IJsselstreek hebben hun coffeeshopbeleid 
geactualiseerd over het schaars publiek recht. Ook het handhavingsarrangement is 
aangepast. Zij hebben de wijze van handhaving per type overtreding met betrekking tot 
coffeeshops (AHOJG-I gedoogcriteria) van Doetinchem overgenomen. Om geheel uniform 
te zijn behoefde het arrangement van Doetinchem een aantal tekstuele aanpassingen.  
 
Op basis van de nota geldt een maximumstelsel voor 2 coffeeshops in de gemeente 
Doetinchem. Er bestaan geen redenen meer om nog langer een 2de coffeeshop niet te 
gedogen. 
 
Vervolg 
Na vaststelling en bekendmaking van de aangepaste Bijlage I en III bij Uitvoeringsnota 
Drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016 start de burgemeester met een nieuwe open 
transparante procedure voor een 2de coffeeshop. 


