Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 5
Doetinchem, 10 december 2014

Proces coffeeshopbeleid
Voorstel:
1. Het globale proces om te komen tot een nieuw coffeeshopbeleid vaststellen.
2. Een raadswerkgroep coffeeshopbeleid instellen om het proces verder uit te
werken en te organiseren.
3. De raadswerkgroep laten bestaan uit de volgende raadsleden c.q.
raadsopvolgers: B.F.M. Vonk, G.P. Pontier, H.M.M. Bosman, A.J. Verhoeven,
H.L.G. Moïze de Chateleux, P.J.A.O.M. Moors, R.A. van Dillen, J.H.A. Putman
en G.J. Averesch.
4. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toevoegen de burgemeester, de
ambtenaar vergunningbeleid en een medewerker van de griffie.
Inleiding
In het coalitieakkoord Agenda voor de Toekomst wordt de intentie uitgesproken om de
kerntakendiscussie, coffeeshops en de koopzondagen qua besluitvorming op een nieuwe
manier aan te pakken. Daarbij ligt het initiatief voor deze onderwerpen bij de raad. Tijdens de
raadsconferentie van 2 oktober 2014 is daarom in groepjes nagedacht (o.a.) over de invulling
van het proces om te komen tot besluitvorming over het coffeeshopbeleid. Dit heeft geleid tot
een notitie van de griffier over de verschillende onderdelen in dat proces. In de
beeldvormende raad van 4 december 2014 hebben de raadsfracties hun reactie gegeven op
deze notitie. Deze reacties zijn verwerkt in het nu voorliggende procesvoorstel
coffeeshopbeleid. Uw raad wordt voorgesteld dit procesvoorstel vast te stellen.
Globale procesbeschrijving
Het proces om te komen tot vaststelling van een nieuw coffeeshopbeleid kent een aantal
onderdelen. De volgende onderdelen onderscheiden we:
- Expertmeeting/kennisconferentie.
Doel van dit onderdeel is beschikbare kennis over wetgeving en andere aspecten over
drugs en coffeeshops boven tafel te krijgen en te delen met de gemeenteraad. Deelnemers
van de expertmeeting/kennisconferentie zijn deskundigen als medewerkers verslavingszorg
en GGD ambulancedienst, politie en handhavers en ambtenaren gemeente Doetinchem.
- Hoorzitting met belanghebbenden.
Doel van de hoorzitting is dat raadsleden een beeld krijgen van de standpunten van de
verschillende belanghebbenden bij coffeeshopbeleid. Belanghebbenden zijn in elk geval
omwonenden van coffeeshops, gebruikers, ouders, scholen en coffeeshophouders.
Expertmeeting/kennisconferentie en hoorzitting kunnen ook gecombineerd worden.
- Initiatiefvoorstel.
Op basis van expertmeeting, hoorzitting en huidige beleidsuitgangspunten gemeente
Doetinchem wordt een initiatiefvoorstel vanuit de raad opgesteld. Dit initiatiefvoorstel
doorloopt vervolgens het normale besluitvormingsproces: via beeldvormende naar
menings- en besluitvormende raad. Beeldvormende behandeling is hierbij van belang, omdat
dit de mogelijkheid geeft voor belanghebbenden om hun mening te geven op het voorstel.
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Raadswerkgroep
Het globale proces om te komen tot vaststelling van het coffeeshopbeleid wordt uitgewerkt en
georganiseerd door een raadswerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle
raadsfracties. Als adviseurs zijn aan de raadswerkgroep toegevoegd de burgemeester (als
portefeuillehouder), de ambtenaar vergunningbeleid en een medewerker van de griffie.
Het voorstel is de raadswerkgroep coffeeshopbeleid uit de volgende raadsleden c.q.
raadsopvolgers te laten bestaan: B.F.M. Vonk, G.P. Pontier, H.M.M. Bosman, A.J. Verhoeven,
H.L.G. Moïze de Chateleux, P.J.A.O.M. Moors, R.A. van Dillen, J.H.A. Putman en G.J. Averesch.
Tijdspad
De bedoeling is om besluitvorming over het coffeeshopbeleid af te ronden in de zomer 2015.
De griffier,
drs. B.P.M. Janssens

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van de griffier over proces coffeeshopbeleid;
gelet op artikelen 82 en 108 van de Gemeentewet;
besluit:
1. Het globale proces om te komen tot een nieuw coffeeshopbeleid vast te stellen.
2. Een raadswerkgroep coffeeshopbeleid in te stellen om het proces verder uit te werken en
te organiseren.
3. De raadswerkgroep te laten bestaan uit de volgende raadsleden c.q. raadsopvolgers:
B.F.M. Vonk, G.P. Pontier, H.M.M. Bosman, A.J. Verhoeven, H.L.G. Moïze de Chateleux,
P.J.A.O.M. Moors, R.A. van Dillen, J.H.A. Putman en G.J. Averesch.
4. Als adviseurs aan de raadswerkgroep toe te voegen de burgemeester, de ambtenaar
vergunningbeleid en een medewerker van de griffie.
Aldus besloten in zijn vergadering van 18 december 2014,

, griffier

, voorzitter

