
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  24 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Malu Hertzdahl, Algemene zaken  

Onderwerp:  Damoclesbeleid Hof van Twente 2013 

 

1. Aanleiding 

 

Op 24 september 2013 heb ik bijgevoegd Damoclesbeleid Hof van Twente 2013 vastgesteld.  

 

Hiermee heb ik op grond van artikel 13b Opiumwet invulling gegeven aan een integrale 

aanpak van de drugsproblematiek (waaronder coffeeshopbeleid, drugshandel vanuit woningen 

en lokalen en de aanpak illegale hennepteelt) in Hof van Twente en Twente.  

2. Inhoudelijke mededeling 

 

Doel van de Wet Damocles 

 

De Opiumwet is weliswaar een wet uit het strafrecht, toch kent de wet een bestuursrechtelijke 

component. Artikel 13b Opiumwet biedt de burgemeester de mogelijkheid om bestuursdwang 

toe te passen (waaronder het opleggen van een dwangsom of uiteindelijk sluiten van een 

pand), als er in een lokaal of woning drugs als bedoeld in artikel 2 (harddrugs) of artikel 3 

(softdrugs) van de Opiumwet worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe 

aanwezig zijn. Dit betekent feitelijk dat de burgemeester bevoegd is tot de toepassing van 

bestuursdwang (dwangsom hieronder tevens begrepen) indien de Opiumwet wordt overtreden. 

Hiermee kunnen illegale verkooppunten van soft- en harddrugs worden aangepakt, ongeacht 

of deze in woningen of andere lokalen zijn gevestigd. De bevoegdheid tot toepassing van 

bestuursdwang door de burgemeester ontstaat zodra verkoop, aflevering, verstrekking of de 

aanwezigheid van soft- of harddrugs daartoe zich in een voor publiek toegankelijk lokaal of een 

woning voordoet. Overlast is geen voorwaarde voor het ontstaan van de bevoegdheid tot het 

toepassen van de bestuursdwang. 
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Ik heb ervoor gekozen deze wettelijke bevoegdheid te vervatten in een beleidsregel. Deze 

beleidsregel bied ik u ter kennisname aan.  

 
Coffeeshopbeleid 
 
Nul-beleid 
Tegelijk met het aanbieden van het Damoclesbeleid heb ik de regionale 
coffeeshopafspraken (d.d. 27 mei 2013) herbevestigd. Dit houdt in dat wordt vastgehouden 
aan de uitgangspunten die in de bestaande regionale afspraken (d.d. 16-04-2007 Regionaal 
College van Politie) zijn vastgelegd en die in Hof van Twente zijn vervat in beleid bij 
burgemeestersbesluit d.d. 14 november 2007: 
 
Het maximaliseren van het aantal coffeeshops in de Twentse gemeenten en deze vanuit de 
regionale behoeftevoorziening te concentreren in de drie Twentse steden Almelo, Enschede 
en Hengelo. Voor de overige gemeenten wordt de zgn. nul-optie gehanteerd. Het maximum 
aantal coffeeshops in de drie steden zijn als volgt: 
Almelo   maximaal 2 coffeeshops 
Enschede  maximaal 9 coffeeshops 
Hengelo  maximaal 3 coffeeshops 

 

3. Conclusie 

 

Uw raad wordt het Damoclesbeleid Hof van Twente 2013 ter kennisname aangeboden 

alsmede het herbevestigde coffeeshopbeleid uit 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1) Damoclesbeleid Hof van Twente inclusief Aanwijzing Opiumwet  

2) Coffeeshopbeleid Hof van Twente d.d. 2007 

 

 


