
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 29 juni 2021 

Registratienummer : GZDGWB/IN062 

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Bijlage(n) : -  

Onderwerp                           : Beantwoording artikel 50 Reglement van Orde vragen van CDA, 

                                                    ChristenUnie en SGP rondom coffeeshop. 

 

 

Onderwerp  

Beantwoording artikel 50 Regelement van Orde vragen van CDA, ChristenUnie en SGP rondom 

coffeeshop. 

 

Kennisnemen van 

De antwoorden op de namens CDA, ChristenUnie en SGP gestelde vragen.  

 

Inleiding 

Naar aanleiding van de ingekomen stukken rondom het verzoek om- en de afwijzing van een 

coffeeshop hebben de fracties CDA, ChristenUnie en SGP artikel 50 vragen gesteld.  

 

Kernboodschap 
 
1. Wat is het huidige beleid rondom het wel of niet verlenen van een vergunning voor een 

coffeeshop?  

De voormalige gemeenten Lingewaal en Geldermalsen hebben indertijd een nuloptiebeleid 

vastgesteld. De voormalige gemeente Neerijnen had geen beleid vastgesteld op het gebied van 

coffeeshops. 

In de voormalige gemeenten zijn nooit gedoogverklaringen met betrekking tot de verkoop van 
drugs in coffeeshops afgegeven. 

 
Op dit moment wordt er voor de burgemeester een voorstel voorbereid om het nuloptiebeleid 
officieel vast te leggen. Zolang dit niet is gebeurd, hanteert de gemeente West Betuwe als vaste 
gedragslijn dat coffeeshops niet worden toegestaan.  

 
2. Bestaat in de gemeente West Betuwe een concreet plan om drugsgebruik terug te dringen en uit 

het openbare leven te weren ten behoeve van het welzijn van jongeren?  

In het door u vastgestelde beleidsplan Sociale Kracht staan doelen opgenomen over het 
voorkomen van middelengebruik bij jongeren.   
We gaan samen met partners die met jongeren werken (professioneel en vrijwilliger) een integrale 
aanpak ontwikkelen met als doel verslaving en middelengebruik bij de jongeren te voorkomen en 
verslaafde jongeren goed te begeleiden.   

 
3. Kent onze gemeente een specifiek alcoholmatigingsbeleid? En zo ja, waar bestaat dat uit? 
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Zoals in het beleidsplan Sociale Kracht staat, is één van de doelstellingen verslaving en 

middelengebruik van jongeren voorkomen. We gaan samen met partners die met jongeren werken, 

aan de slag met het maken van een integrale aanpak. 

Ook hebben we in het preventieakkoord doelstellingen opgenomen om het alcoholgebruik onder 

jongeren en problematisch alcoholgebruik onder volwassenen te voorkomen.  

Verdere acties die we uitvoeren zijn: deelnemen aan campagnes/activiteiten die door de GGD of 

door Iriszorg worden georganiseerd.  

 

4. In december 2020 is bekend geworden dat het ministerie van VWS meer geld uittrekt voor de 

uitvoering van lokale preventieakkoorden (8 miljoen in 2021 en daarna 10 miljoen). Heeft de 

gemeente West Betuwe een lokaal preventieakkoord? 

We zijn bezig om een lokaal preventie akkoord (LPA) af te sluiten. We hebben met verschillende 

partijen gesproken en het eerste concept hebben we opgestuurd naar de VNG ter beoordeling. 

Hierna komt de volgende fase: ondertekening en aanvragen uitvoeringsbudget. Het LPA gaat over 

tegengaan overgewicht, tegengaan roken, alcoholmatiging en mentale gezondheid. 

U ontvangt voor de zomer een informatienota over het lokaal preventie akkoord.   

 

5. Welk bedrag is momenteel opgenomen in de begroting 2021 specifiek gericht op de preventie en 

de mentale weerbaarheid van jongeren?  

Zoals opgenomen in het beleidsplan Bouwen aan sociale kracht (september 2020) is voor de jaren 
2021 en 2022 €200.000  opgenomen voor transitiekosten preventie:  
''Om meer grip te krijgen op het sociaal domein gaan we meer inzetten op preventie en 
basisvoorzieningen en de toegang en het regieteam versterken. We gaan versnellen om de 
financiën in balans te houden. Dat betekent dat we extra moeten investeren door transitiekosten 
te maken om op termijn de kosten in het sociaal domein te gaan beheersen.'' 
 
Specifiek voor gezondheid is een bedrag van €40.000 gereserveerd. Voor de uitvoering van het 
preventieakkoord ontvangen we (bij akkoord van de VNG) in ieder geval een bedrag van € 30.000.  

 

Consequenties 

- 

 

Financiën 

- 

 

Communicatie 

- 

 

Vervolg 

- 

 

Bijlage(n) 

 

 
Suggestie ter afhandeling 

Agenderen in een beeldvormende vergadering 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


