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Motie 
  
 
Onderwerp: Tegengaan drugsgebruik. 
 
 
De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 3 maart 2011; 
 
 
De raad, 
 
gehoord de beraadslagingen tijdens de commissievergadering van 15 februari jl., 
 
overwegende, 
 
- dat de volledige gemeenteraad het voornemen heeft in te stemmen met het volgende 

verbod in de APV: “Het is verboden op of aan de weg, op een voor het publiek 
toegankelijke plaats, of in een voor het publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld 
in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen dan wel 
voorbereidingen daartoe te treffen, of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen en/of 
stoffen openlijk voorhanden te hebben”; 

- dat in onze gemeente sprake is van een behoorlijk aantal drugsgebruikers met daaruit 
alle voortvloeiende problemen van dien; 

- dat in de huidige praktijk jongeren en ouderen veel te makkelijk in aanraking komen, in 
bezit komen van en verslaafd raken aan drugs; 

- dat het nu op te nemen verbod in de APV slechts een klein puzzelstukje is dat helpt 
bijdragen aan het tegengaan van de drugsproblematiek; 

- dat het probleem als zodanig daarmee niet is opgelost en als het op Urk (en ander 
plaatsen in Nederland) zo doorgaat het probleem alleen maar erger wordt in plaats van 
minder; 

- dat het niet in de macht van de gemeente ligt om deze problematiek alleen op te lossen; 
- dat voor een oplossing het wel nodig is dat de gemeente alle het mogelijke doet binnen 

haar mogelijkheden die zij wel heeft en tevens alle andere bevoegde instanties maximaal 
aanspoort het zelfde te doen, in het bijzonder de rijksoverheid; 

- dat voor een succesvolle aanpak van de drugsproblematiek minimaal de huidige situatie 
doorbroken moet worden waarbij vraag en aanbod laagdrempelig en ongestoord zijn 
gang gaat. 

 
roept het college op : 
 

1. voor zover dat nog niet is gebeurd nader beschrijven dat in de huidige situatie sprake 
is van een min of meer ongestoorde handel op gebruikersniveau, waardoor potentiële 
gebruikers wel heel laagdrempelig kunnen instappen; 

2. het in kaart brengen van: 
a. alle mogelijke maatregelen die de gemeente zou kunnen nemen; 
b. de gewenste maatregelen, waaronder adequaat toezicht en handhaving, die 

andere actoren, zoals het Openbaar Ministerie, de regering etc. zouden 
moeten nemen om van het gemeentelijk antidrugsbeleid een succes te 
maken;   

3. het zoeken van samenwerking met andere gemeentes met soortgelijke problematiek 
die samen met Urk ook de fase van probleemerkenning voorbij zijn en daadwerkelijk 
aan de slag willen om het probleem aan te pakken; 
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4. het zoveel mogelijk samen met die andere gemeenten een vuist maken richting Den 
Haag om van daaruit de noodzakelijk support te verkrijgen voor aanpak van de 
problematiek; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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