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MOTIE DRUGSOVERLAST
De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 6 en 13 november 2012 inzake
RVB12-0083 begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016,

overwegende dat:
•

de overlast van Belgische en Franse drugstoeristen na sluiting van de coffeeshops is afgenomen
en ook de parkeeroverlast om en bij de coffeeshops tot het verleden behoort;

•

de overlast van drugsverkoop op straat onverminderd door blijft gaan en zelfs lijkt toe te nemen;

•

straathandel voor met name jongeren in onze gemeente het risico vergroot dat zij in aanraking
komen met harddrugs;

•

locaties als de Boulevard, het Anton van Duinkerkenpark, maar ook andere locaties in woonwijken als Tuinwijk, Fort-Zeekant en Halsteren (blijkens meldingen van bewoners en passanten)
als niet veilig worden ervaren door de aanwezige drugsoverlast;

•

Courage de handen vol heeft aan de aanpak van drugsteelt en de georganiseerde misdaad en
zodoende onvoldoende toekomt aan de bestrijding van overlast en dealen op straat;

•

de primaire verantwoordelijkheid voor het bestrijden van drugscriminaliteit bij politie en justitie
ligt, maar vanwege de beschikbare capaciteit binnen de politieorganisatie het niet reëel is om
meer toegewezen inzet te verwachten en we onszelf en onze burgers onrecht aandoen wanneer
we zelf als gemeente onze rol zouden laten liggen;

•

de gemeente een positieve bijdrage kan leveren door informatie-uitwisseling te bevorderen en
door op dit vlak stimulerend en regisserend op te treden het rendement van buurtpreventieteams en buurtbeheerteams nog verder kan vergroten;

•

het terugdringen van drugscriminaliteit alsmede het bevorderen van de volksgezondheid de
twee voornaamste aspecten zijn om het softdrugsbeleid op te baseren;

draagt het college op:
•

met de raad tot een brede en open discussie over de aanpak van drugsoverlast te komen en
daarin aandacht te geven aan een stimulerende en regisserende rol voorde gemeente;

•

de in 2014 vrijvallende middelen als gevolg van het eindigen van het project Courage te
behouden voor het bestrijden van drugscriminaliteit;
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en gaat over tot de orde van de/dag:
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