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Doetin~hem~~,~,~~
Motie "Lachgas is geen lachertje"

De gemeenteraad van Doetinchem, in vergadering bijeen op 26 september 2019,
Constaterende dat:
• het gebruik van lachgas de laatste jaren toeneemt;
• lachgas legaal is en er niet wettelijk tegen opgetreden kan worden;
• uit eerdere reacties blijkt dat het college ook lachgasgebruik onwenselijk acht;
• het Trimbos-instituut concludeert dat het recreatief gebruik van lachgas verscheidene
gezondheidsrisico's met zich meebrengt;
• het Trimbos-instituut tevens concludeert dat de gemakkelijke beschikbaarheid van lachgas
een belangrijke factor is in de populariteit onder jongeren en dat het lachgasgebruik zich
vooral concentreert onder jongeren en jongvolwassenen (89% van de gebruikers is tussen
de 15-29 jaar);
• lege lachgaspatronen tot vervuiling van de openbare ruimte en derhalve overlast leiden;
• steeds meer plaatsen op het punt staat om lachgas, op sommige plaatsen, to gaan
verbieden.
Overwegende dat:
• het gebruik van lachgas, bijvoorbeeld bij groepsgewijs gebruik, kan leiden tot het verstoren
van de openbare order
• handhaving handvatten aangereikt moet krijgen, om bij hinder voor personen of het
verstoren van de openbare orde, in to kunnen grijpen;
• gezondheid een belangrijk goed is en de (lokale) overheid een taak heeft in het bewaken
daarvan.
Verzoekt het college:
1. om lachgas to verbieden tijdens evenementen, Haar voorbeeld van andere gemeenten zoals
Rotterdam, Den Bosch en Alkmaar. Door het verbod op het gebruik van lachgas op to
nemen in de evenementenvergunning worden organisatoren van evenementen
medeverantwoordelijk voor handhaving;
2. op de kortst mogelijke termijn een verbod op het op de openbare weg onder zich hebben;
uitgezonderd het vervoer en gebruik ten behoeve van professioneel gebruik (bv in horeca
of gezondheidscentra), alsmede een zo ruim als de wet toestaat mogelijk verbod in de APV
op to nemen;
3. de mogelijkheden voor een verbod op gebruik in de horeca to onderzoeken, by door op to
nemen in horecaconvenant;
4. in gesprek to gaan met het Rijk om to pleiten voor meer mogelijkheden om de verkoop en
het gebruik van lachgas aan banden to kunnen leggen;
5. de risico's en gevolgen van het recreatief gebruik van lachgas to betrekken bij voorlichting
op middelbare scholen, MBO-instellingen en jongerenprogramma's;
6. met de Regiogemeenten samen to trachten to komen tot een zelfde integraal beleid;
en gaat over tot de orde van de dag.
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