Memo
Aan: gemeenteraad Doetinchem
Van: locoburgemeester P. Drenth
Datum: 8 april 2016
Onderwerp: aanpassingen aan Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016

Inleiding
Op de beeldvormende raadsvergadering van donderdag 31 maart 2016 heb ik toegezegd om een
nadere toelichting te geven over de volgende twee punten uit de Uitvoeringsnota drugsbeleid
gemeente Doetinchem 2016:
A. de invalswegen die worden bedoeld in hoofdstuk 7 Gedoogbeleid onder 7.2 Vestigingsgebied
coffeeshops
B. de aanvraagprocedure die geldt bij een gedwongen verplaatsing van een coffeeshop.
In Bijlage II onder I staat vermeld dat ook bij de verplaatsing van een coffeeshop een
openbare aanbestedingsprocedure volgt.
Ad A Vestigingsgebied coffeeshops.
Antwoord:
Het vestigingsgebied voor coffeeshops bestaat uit de rand van het stadcentrum (het Ei) en onder de
invalswegen worden de volgende wegen verstaan: Keppelseweg, Kruisbergseweg, Varsseveldseweg,
Terborgseweg en C. Missetstraat (voor zover gelegen binnen de bebouwede kom van Doetinchem)
Dit zal worden toegevoegd aan paragraaf 7.2 van Hoofdstuk 7 van de Uitvoeringsnota.
Ad B Aanvraagprocedure bij verplaatsing van een coffeeshop
De vraag van de raad gaat over de aanvraagprocedure die moet worden gevolgd bij het verplaatsen
van een coffeeshop. Deze vraag maakt onderdeel uit van een bredere vraag. Welke
aanvraagprocedure moet de burgemeester volgen indien er een nieuwe exploitatievergunning voor
een coffeeshop wordt verleend? Wanneer mag de burgemeester een onderhandse procedure volgen
en wanneer moet er sprake zijn van een openbare transparante procedure? De aanvraagprocedure
moet onder meer voldoen aan Europese regelgeving uit de Dienstenrichtlijn.
Ik stel voor om bijlage II en bijlage III bij de Uitvoeringsnota voorlopig uit de Uitvoeringsnota weg te
laten. In deze bijlagen staan de aanvraagprocedure en de selectie- en gunningleidraad coffeeshops
opgenomen. Er is meer tijd nodig om te bestuderen of de voorgestelde procedures voldoen aan
Europese regelgeving. Bij deze studie zal mede worden bekeken hoe andere gemeenten dit vraagstuk
oplossen.
Bijlage II en bijlage III bij de Uitvoeringsnota zullen door de burgemeester te zijner tijd separaat
worden vastgesteld.

