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1. Evaluatie jaarwisseling 2013-2014
Na afloop van de jaarwisseling wordt bij alle betrokken partijen geïnventariseerd hoe de
jaarwisseling is verlopen. Zowel de politie, de brandweer, Alert Security als de suswachten zijn van
mening dat de jaarwisseling wederom rustig is verlopen. Op een drietal aanhoudingen na, hebben
zich geen problemen voorgedaan op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het was zowel op
straat als in de horecagelegenheden rustig.
Het totaal bedrag aan schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt dit jaar € 7.030,-. Dit is een
daling van € 2.650,- ten opzichte van vorig jaar. Ter vergelijking: het totaalbedrag aan schade
bedroeg in 2013 € 9.680,-. Mogelijkheden om de schade aan gemeentelijke eigendommen verder te
beperken zullen deel uitmaken van de voorbereiding van de aankomende jaarwisseling.

2. Evaluatie coffeeshop Drechtsteden vergunningperiode januari 2012 t/m oktober 2013
Zoals gebruikelijk wordt na afloop van de vergunningperiode van coffeeshop Drechtsteden een
korte terugkoppeling gegeven aan de gemeenteraad. De gehanteerde vergunningperiode voor
coffeeshop Drechtsteden is 2 jaar. De exploitant dient zelf tijdig een nieuwe aanvraag in te dienen
voor een exploitatievergunning en gedoogverklaring. Deze aanvraag wordt vervolgens getoetst aan
alle eisen welke zijn opgenomen in het ‘Coffeeshopbeleid Sliedrecht, Gedoog- en
handhavingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet’ (hierna: Coffeeshopbeleid Sliedrecht).
Slechts wanneer de exploitant/onderneming aan alle eisen voldoet, wordt er een nieuwe
exploitatievergunning en gedoogverklaring verleend. Op 22 oktober 2013 is aan Coffeeshop
Drechtsteden een nieuwe exploitatievergunning en gedoogverklaring verleend. Deze
terugkoppeling heeft even op zich laten wachten aangezien we de eindrapportage van het Trimbos
Instituut pas laat ontvangen hebben.
In het ‘Coffeeshopbeleid Sliedrecht, is opgenomen dat er minimaal twee keer per jaar een overleg
dient plaats te vinden waarbij de burgemeester, wijkagent, coffeeshopexploitant en ambtenaar
OOV (Openbare Orde en Veiligheid) aanwezig zijn. Tijdens dit overleg wordt met elkaar
besproken hoe het afgelopen half jaar is verlopen. Belangrijkste bespreekpunten waren:
 Invoeren nieuwe criterium (Ingezetenencriterium) vanaf 1 januari 2013. Dit houdt in dat er
geen sprake kan zijn van toegang tot de coffeeshop of verkoop aan anderen dan ingezetenen
van Nederland van achttien jaar of ouder. De beoordeling of klanten voldoen aan het I
criterium wordt aan het oordeel van de coffeeshopexploitant overgelaten. Wel is aangegeven
dat het meest betrouwbare middel hiervoor een uittrekstel van de Gemeentelijke
Basisadministratie van de woonplaats is. Bij de controle door politie en ambtenaar OOV zal
worden gecontroleerd of de aanwezigen klanten aan dit criterium voldoen.




Aanstellen toezichthouder coffeeshop door coffeeshopexploitant vanaf 1 januari 2012. Deze
toezichthouder dient klanten van de coffeeshop op de geldende regels te wijzen en ruimt
daarnaast ook al het coffeeshop gerelateerd vuil op straat op.
Gestart met controle BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) vanaf 1 januari 2012.
Deze controleren met name hoe het er buiten de coffeeshop aan toe gaat en of klanten van de
coffeeshop zich aan de parkeerregels houden. De BOA’s brengen hierover verslag uit aan de
gemeente. Uit deze verslagen blijkt dat bestaande klanten van de coffeeshop heel goed weten
wat de geldende regels zijn. Hier heeft de toezichthouder coffeeshop een belangrijke rol in
gespeeld. Een enkele keer komt het nog voor dat klanten van de coffeeshop zich niet aan de
regels houden, dit blijken dan vaak nieuwe klanten te zijn welke nog niet op de hoogte zijn
van de lokale regels.

In het Coffeeshopbeleid Sliedrecht is tevens opgenomen dat er minimaal vier keer per jaar een
onaangekondigde controle in de coffeeshop plaatsvindt. Tijdens deze controles wordt door politie
en ambtenaar OOV gecontroleerd of de exploitant zich houdt aan de voorwaarden welke zijn
gesteld in de exploitatievergunning en gedoogverklaring. Uit de controles welke zijn gehouden in
de periode januari 2012 t/m oktober 2013 blijkt dat de exploitant zich aan de geldende
voorwaarden heeft gehouden.
Als laatste is in het ‘Coffeeshopbeleid Sliedrecht’ opgenomen dat er onaangekondigd controles
plaatsvinden met betrekking tot het testen van het THC gehalte in de softdrugs van de coffeeshop.
Deze controles worden uitgevoerd en geanalyseerd door het Trimbos Instituut. De gemeente
ontvangt hiervan een eindrapportage. Bij vergelijking van deze eindrapportages valt het op dat het
THC gehalte in zowel de Wiet als de Hasj in 2013 is afgenomen t.o.v. 2013. Met een enkele
uitschieter, is het THC gehalte in de softdrugs van coffeeshop Drechtsteden te vergelijken met het
landelijk gemiddelde. Daarnaast was het Trimbos Instituut positief over de voorlichting welke
verstrekt wordt aan de klant en het voorlichtingsmateriaal dat in de coffeeshop aanwezig is.
In de vergunningperiode januari 2012 tot oktober 2013 is het rondom de coffeeshop rustig geweest.
De exploitant heeft zich keurig aan de regels gehouden. Zowel bij de politie als bij de gemeente
zijn in deze periode geen meldingen binnen gekomen.
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