SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 04-12-2020
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Mark Honkoop namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Drugsoverlast in Houten
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. In hoeverre waren er meldingen over drugsoverlast rondom de Klompenmakersgilde?
2. Volgens het artikel van RTV Utrecht en het AD is de woning op de Klompenmakersgilde gesloten voor 6 maanden, omdat er een onveilige situatie was voor omwonenden. Waar bestond
deze onveiligheid uit?
3. Hoe verhoudt deze drugsoverlast tot uw eerdere beantwoording van onze schriftelijke vragen,
van 5 oktober 2020, en de politie-inval bij de Pakketboot dat er geen sprake is van drugsoverlast in Houten?
4. In uw beantwoording op onze schriftelijke vragen, van 5 oktober 2020, gaf u aan dat er geen
redenen zijn voor een aanpak gericht op het voorkomen van drugsoverlast. Hoe verhoudt zich
dit tot de verschillende berichten over drugsoverlast in Houten?
5. Bent u het met ons eens dat er een preventieve aanpak moet komen voor drugsoverlast?
6. In uw beantwoording van onze schriftelijke vragen, van 5 oktober 2020, gaf u aan dat er geen
concrete aanwijzingen waren voor drugsoverlast. Er zou slechts sprake zijn van vermoedens.
Zou het strafbaar stellen van het gebruik van drugs in de openbare ruimte, zoals ITH voorgesteld had in 13 februari 2018, de politie in zijn algemeenheid kunnen helpen om meer door te
pakken bij meldingen over drugsoverlast?
Toelichting:
De Inwonerspartij Toekomst Houten is onaangenaam verrast en hoogst verbaasd dat de burgemeester
in het Algemeen Dagblad van 2 november aangeeft dat Houten geen gemeente is die opvalt door
drugsoverlast, terwijl daags na zijn uitspraak een grote drugsinval plaatsvindt in Houten. En er nu wederom sprake is van drugsoverlast. De uitspraak van de burgemeester is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk in het licht van de recente ontwikkelingen. Dit geeft aanleiding om vanuit ITH hier opnieuw
vragen over te stellen.
In het artikel van RTV Utrecht het Algemeen Dagblad op 1 december 2020 werd bekend dat er op de
Klompenmakersgilde een woning is gesloten in verband met drugshandel. De woning werd gebruikt
om bestellingen af te leveren. Volgens de burgemeester was er een onveilige situatie ontstaan voor
omwonenden.

Op 5 oktober 2020 heeft raadslid Mark Honkoop namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH)
schriftelijke vragen gesteld over drugsoverlast in Houten. Dit naar aanleiding van een artikel uit het
Algemeen Dagblad.
In het artikel van het Algemeen Dagblad op 4 november 2020 werd bekend dat de politie een inval had
gedaan bij een growshop op de Pakketboot, op het bedrijventerrein de Meerpaal. In loods zou mogelijk sprake zijn van productie van drugs. Hierbij werd door de burgemeester twee loodsen gesloten.

Met vriendelijke groet,
Mark Honkoop
Raadslid ITH

