
J:\Griffie\1 Vergaderingen en overleggen\Raadsvergaderingen\15-07-09\4 

Drugsbeleid\3 juli 2015, Memo n.a.v. brief minister van Justitie over 

Ingezetenencriterium d.d. 01-07-2015.docx 

Pagina 1 van 2 

 

onderwerp: Coffeeshopbeleid: Brief van de Minister aan de Tweede Kamer  

 

van: R. Hengeveld 

aan: burgemeester 

cc: W. Lubbers 

M. Hernandez Zamora  

J. Snijder 

Griffie 

datum: 3 juli 2015 

 

 

De Minister van V&J heeft deze week een brief gezonden aan de Tweede Kamer. Met deze 

brief informeert de Minister de Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het 

coffeeshopbeleid. Deze brief heb ik bijgevoegd. 

 

Uit deze brief benoem ik enkele punten die voor het Doetinchemse coffeeshopbeleid van 

belang zijn: 

 

- Het kabinetsbeleid wordt onverminderd voortgezet. Dat wil zeggen dat het Nederlandse 

coffeeshopbeleid erop gericht is en blijft om: 

o de coffeeshops kleiner1 en beheersbaarder te maken, 

o de aantrekkingskracht op drugstoeristen te verminderen, 

o overlast te beperkten en 

o de georganiseerde hennepcriminaliteit te bestrijden. 
 

- Het aantal coffeeshops is o.a. door strikte handhaving verder gedaald. Getuige hiervan is 

het rapport ‘Coffeeshops in Nederland 2014’ toegevoegd (in bis geplaatst bij 

informatieve raad d.d. 23-04-15, MS) 

 
- Er is minder ruimte voor een lokale invulling van het coffeeshopbeleid bij de toepassing 

van het Ingezetenencriterium. 

 

In zijn brief van 2013 schreef de Minister over het Ingezetenencriterium: 

Per 1 januari 2013 maakt het ingezetenen criterium onderdeel uit van het landelijk kader van 

het Nederlandse gedoogbeleid, de Aanwijzing Opiumwet. Uitgangspunt is dat het lokale 

bestuur het coffeeshopbeleid - binnen het landelijke kader - vaststelt en de regie voert. De 

handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zo 

nodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop - en veiligheidsbeleid 

zodat er sprake is van lokaal maatwerk. 

 

Het standpunt dat de Minister nu inneemt is dat van gemeenten verwacht wordt dat zij 

het Ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en dat zij hier ook op handhaven. 

Daarmee is dit standpunt toch van invloed op (het nieuwe) coffeeshopbeleid 

                                                
1 Om de omvang van de coffeeshop te beperken had het Kabinet aanvankelijk besloten om per 1 januari 

2013 het Beslotenclub-criterium te hanteren. Daarmee zouden de coffeeshops in ledental kunnen 

worden beperkt tot 2000 leden. Dit criterium is vervallen. De burgemeester kan daar nu in overleg met 

het OM en de politie een eigen invulling aan geven om het beoogde doel te bereiken. 
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(drugsbeleid) voor de gemeente Doetinchem. 

 

Het Ingezetenencriterium is op dit moment niet in het Doetinchemse coffeeshopbeleid 

opgenomen. Dit op nadrukkelijke wens van de raad. Het Ingezetenencriterium maakt 

wel onderdeel uit van het handhavingsarrangement. Er wordt alleen dan op basis van 

het Ingezetenencriterium opgetreden als er tevens sprake is van een overtreding van 

één van de andere AHOJ-G critera. Dit is volgens afspraak in de lokale driehoek.  

 

Ik stel u voor om de raad te informeren over het standpunt van de Minister en de gevolgen 

hiervan voor het nieuwe coffeeshopbeleid. Daarbij is het van belang om over de handhaving 

van het Ingezetenencriterium in de driehoek nadere afspraken vast te leggen. 

 

 

 

Bijlagen:  

Brief Minister van Veiligheid en Justitie aan voorzitter Tweede Kamer d.d. 1 juli 2015 

Rapport Coffeeshops in Nederland 2014 (in bis geplaatst bij informatieve raad d.d. 23-04-15) 

Rapport Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs (in bis geplaatst bij 

informatieve raad d.d. 23-04-15) 

Action Programme on tackling transnational drug trafficking and cross-border crime (in bis 

geplaatst bij informatieve raad d.d. 23-04-15) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


