
 

 

Procesvoorstel coffeeshopbeleid 

 

1. In een beeldvormende raad reactie te vragen aan de raadsfracties op de 

besproken onderwerpen bij het procesvoorstel coffeeshopbeleid. 

2. De griffie te verzoeken op basis van deze reacties een procesvoorstel 

coffeeshopbeleid te schrijven en dit voorstel ter vaststelling voor te leggen aan 

de raad. 

 

Inleiding 

Tijdens de raadsconferentie van 2 oktober 2014 is in groepjes nagedacht over de invulling van 

de processen om te komen tot besluitvorming over coffeeshopbeleid en over 

zondagopenstelling detailhandel. Via deze notitie doet de griffie een voorzet om te komen tot 

het vaststellen van het procesvoorstel coffeeshopbeleid.  

 

Uitwerking procesvoorstel coffeeshopbeleid 

Tijdens de raadsconferentie van 2 oktober hebben de raadsleden gesproken over een proces-

voorstel coffeeshopbeleid. Daarbij zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen: 

 

1. Expertmeeting/kennisconferentie. 

Softdrugs- en coffeeshopbeleid vormgeven, veronderstelt kennis van wetgeving en andere 

aspecten rondom drugs. Tijdens de raadsconferentie is aangegeven dat het zinvol lijkt om 

een expertmeeting c.q. kennisconferentie te organiseren waarin deskundigen aan raads-

leden vertellen over wetgeving en andere aspecten rondom (soft)drugs. Bij deskundigen 

denkt men daarbij aan medewerkers verslavingszorg en GGD ambulancedienst, politie en 

handhavers en ambtenaren gemeente Doetinchem. 

 

2. Hoorzitting met belanghebbenden. 

Naast een expertmeeting lijkt het ook zinvol een hoorzitting met belanghebbenden te 

organiseren. Tijdens deze hoorzitting krijgen raadsleden een beeld van de standpunten van 

de verschillende belanghebbenden. Bij belanghebbenden denkt men dan aan gebruikers, 

ouders, scholen en coffeeshophouders. 

 

3. Initiatiefvoorstel. 

Op basis van expertmeeting, hoorzitting en huidige beleidsuitgangspunten gemeente 

Doetinchem kan een raadsvoorstel opgesteld worden. Tijdens de raadsconferentie is de 

suggestie gedaan om hiertoe een initiatiefvoorstel vanuit de raad op te stellen, met het 

streven breed draagvlak voor dat voorstel te krijgen. 

 

4. Besluitvormingsproces. 

Het (initiatief)voorstel doorloopt het normale besluitvormingsproces: via beeldvormende 

raad naar menings- en besluitvormende raad. Beeldvorming is van belang, omdat dit de 

mogelijkheid geeft voor inwoners en andere belanghebbenden om hun mening te geven op 

het voorstel. Suggestie is meegegeven om besluitvorming in de zomer 2015 afgerond te 

hebben. 

 

5. Raadswerkgroep. 

Tijdens de raadsconferentie leek er voorkeur te zijn om het proces te laten voorbereiden 

door een raadswerkgroep. Vanuit deze raadswerkgroep worden dan de expertmeeting en 

de hoorzitting georganiseerd en wordt het initiatiefvoorstel geschreven. De raadswerk-

groep bestaat uit een beperkt aantal raadsleden. Als adviseurs worden toegevoegd de 

portefeuillehouder en betrokken ambtenaren. 

 

Doel van de beeldvormende behandeling 

Tijdens de beeldvormende raad deze punten te bespreken door aan de fracties te vragen, op 

basis van de hiervoor opgestelde teksten, wat hun beeld is bij deze onderdelen; zijn er 

aanvullingen of correcties? Op basis hiervan stelt de griffie een procesvoorstel op dat 

vervolgens ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. 
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