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Onderwerp: Concept Drugsbeleid.
Aan de leden de leden van de Raad/Voorzitter
Doetinchem 31 maart 2016

Dames/Heren
Voor u ligt de uitvoeringsnota drugsbeleid. Deze nota, die ons nieuwe Doetinchemse drugsbeleid
gestalte moet geven, roept bij mij als exploitant van een coffeeshop die zich in het midden van een
verplaatsing bevindt een aantal vragen op.
Allereerst lees ik dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure is opgenomen voor nieuwe
coffeeshops. Op het moment dat er dus een plaats vrij is voor een coffeeshop kan een ieder die dat
wil zich onder voorwaarden melden voor deze procedure.
Wat schetst echter mijn verbazing. Ook een te verplaatsen coffeeshop wordt beschouwd als een
nieuwe coffeeshop en moet dus meedoen met deze openbare aanbestedingsprocedure.
Als u zich beseft dat er op een te vergeven gedoogbeschikking zich tientallen en misschien wel
honderden kandidaat-exploitanten inschrijven dan kunt u zich voorstellen dat de shop die verplaatst
moet worden zich in principe niet kan verplaatsen, maar ophoudt te bestaan . De kans dat de
vergunning naar de exploitant van de te verplaatsen shop gaat is immers zeer klein.
Dit vind ik vreemd, wat is het doel van deze opname in het beleid. Een slecht verstaander zou kunnen
menen dat deze passage speciaal voor mij geschreven is omdat ik, zoals algemeen bekend, al sinds
2008 in een verplaatsingsprocedure zit die nu naar het zich laat aanzien onder het nieuwe beleid
eindelijk zijn beslag kan krijgen.
E.e.a. kan echter niet, want je kunt geen nieuw beleid schrijven voor oude procedures en aanvragen.
Dit is één van de beginselen van het bestuursrecht en zelfs van een grondwettelijke democratie. Als
burger zou je anders niet beschermd zijn tegen een willekeurige of kwaadwillende overheid.
Afgezien verder van het onbehoorlijke, onrechtvaardige en onwetmatige van zo’n voornemen en
denkwijze, namelijk jarenlang een exploitant met een kluitje het riet insturen om hem dan achter
zijn rug proberen op een slinkse wijze op een zijspoor te zetten, kan de Gemeente Doetinchem dat
hier dus niet bedoeld hebben. Maar om zo’n verdenking te voorkomen snap ik niet dat onder het
kopje overgangsrecht, waarin ik wel expliciet genoemd word, niet tevens expliciet is opgenomen dat
ik dus daarmee niet onder de nieuwe regels val. Het zou fijn zijn voor mijn gemoedsrust als dit alsnog
gebeurt.
Dan de voorgenomen regeling m.b.t. verplaatsing zelf. Waarom is dit opgenomen? Wat wil de
Gemeente Doetinchem hiermee bereiken? Als dezelfde exploitant die netjes al jaren zijn zaak zou
exploiteren om wat voor buiten zijn macht liggende reden dan ook zijn coffeeshop zou moeten
verplaatsen, waarom moet deze exploitant dan ‘gestraft’ worden? Wat is de motivatie hiervoor?
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Stel er breekt brand uit, er wordt nieuwbouw gepland op zijn locatie of zijn huur wordt opgezegd,
waarom moet een goedwillende exploitant die verder niets verkeerd heeft gedaan onafwendbaar
gestraft worden met onmiddellijke sluiting van zijn zaak.
Ik begrijp absoluut de gedachtegang van de Gemeente Doetinchem niet m.b.t. tot de voorgenomen
regelgeving bij verplaatsing. Welk doel dient deze passage?
Voorts las ik in het concept dat de aanbestedingsprocedure voor een nieuw aan te vragen
exploitatievergunning/gedoogbeschikking volgens de Europese regelgeving gaat.
Er wordt dus aansluiting gezocht bij zogenaamde Europese aanbestedingsprocedures.
Ik kan hier zeer kort over zijn. Dit is schier onmogelijk. Een gedoogbeschikking en de Europese Weten regelgeving liggen met elkaar op een juridische ramkoers. In dit kader verwijs ik u naar een arrest
van HvJEU C-137/09, Josemans vs Burgemeester van Maastricht. Als een coffeeshophouder zich niet
kan beroepen op Europese regels kan een bestuursorgaan dat ook niet.
Beleid kan dan ook hier niet op aansluiten omdat je als burger/aanvrager geen beroep op deze
Europese regels kan doen en dit aspect van het beleid ook niet bij een Europese rechter kan laten
toetsen, zoals bovengenoemd arrest aantoont.
Verder viel het mij op dat de openingstijden voor coffeeshops gewijzigd zijn. De openingstijden zijn
niet afhankelijk van de afstand tot scholen, echter gaat de shop nu doordeweeks om 18:00 uur open
en in het weekend om 12:00 uur. Dit was voor de Varsseveldseweg en de rand van centrum ook al
zo. Het enige verschil met het oude beleid is dat er onder dat beleid ook tijdens de schoolvakantie
geopend kon worden. De scholen zijn dan immers toch gesloten. Gaarne uw aandacht hiervoor.

Hoogachtend,
Jan van der Heijden
Exploitant coffeeshop Varsseveldseweg.
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