SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 1 oktober 2020
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Mark Honkoop namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Drugsoverlast
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Klopt het dat er al langer sprake was van drugsoverlast rondom de Stellingmolen?
2. In hoeverre is er sprake van drugsoverlast in Houten? En waar komt dit het meeste voor?
3. Welke inspanningen heeft de gemeente Houten verricht om drugsoverlast te voorkomen? En
wat gaat de gemeente Houten in de toekomst doen op drugsoverlast te voorkomen?
4. Heeft de gemeente Houten en de politie genoeg mogelijkheden om drugsoverlast te voorkomen?
5. Bent u met ITH eens dat het gebruik van drugs in de openbare ruimte strafbaar zou moeten
worden gesteld, zoals ITH in het amendement is voorgesteld dat ITH reeds op 13 februari
2018 heeft ingediend en dat dit kan bijdragen aan de aanpak van drugsoverlast?

Toelichting:
In het Algemeen Dagblad van 1 oktober 2020 wordt aangegeven dat er een man aangehouden is voor
drugshandel vanuit zijn woning. In het artikel staat vermeld dat er al langer geluiden waren van drugshandel rondom de Stellingmolen.
In de raad van 13 februari 2018 heeft ITH een amendement ingediend bij het raadsvoorstel van de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met het amendement wilde wij dat er in
de APV werd opgenomen dat openlijk drugsgebruik verboden werd. Tijdens de gemeenteraad deelde
de toenmalige burgemeester mede dat dit niet nodig was, want er zou geen sprake zijn van drugsoverlast. Het amendement van ITH om drugs in de openbare ruimte strafbaar te stellen werd alleen door
SGP gesteund. CDA, VVD, D’66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en HA! stemden nadrukkelijk tegen dit voorstel van ITH.
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Mark Honkoop
Raadslid ITH

