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Ongevraagd advies drugsbeleid Roosendaal
30 januari 2017, Roosendaal
Betreft: Drugsbeleid Roosendaal
Geachte leden van het college van B&W,
Geachte leden van de Gemeenteraad,
De Jongerenraad Roosendaal heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het onder de
loep nemen van het drugsbeleid in de gemeente Roosendaal. Kenmerkend voor het
Roosendaalse drugsbeleid is natuurlijk het nulbeleid zoals bepaald in de nota Cannabisbeleid
van 2011. Middels dat beleid werd onder andere besloten om in de gemeente Roosendaal geen
coffeeshops meer te gedogen, wat in praktijk inhoud dat Roosendaal geen coffeeshops meer
kent. Zes jaar na de invoering van dat beleid vond de Jongerenraad het tijd om dat beleid te
evalueren. Ter ondersteuning van deze evaluatie heeft de Jongerenraad een enquête opgesteld,
die is ingevuld door circa honderdvijftig serieuze respondenten.
Dat er jongeren zouden zijn in Roosendaal die drugs gebruiken is iets wat we al wisten. Om
nu te zeggen dat zij door de sluiting van de coffeeshops ‘het dealercircuit in worden
gestuurd’, is misschien iets teveel van het goede. Maar dat het beleid zoals nu gevoerd toch
eens kritisch bekeken mag worden, is iets wat zeker is. Dat hebben wij dan ook zo goed
mogelijk gedaan en daaruit voortvloeiende heeft de Jongerenraad de volgende menig
gevormd:
De Jongerenraad Roosendaal is van mening dat het huidige drugsbeleid in Roosendaal anders
gevoerd zou moeten worden. Door de veranderingen binnen het beleid zijn de overlast
gevende drugstoeristen misschien weg, maar de drugshandel is dat zeker niet. Het geheel
stoppen met gedogen van coffeeshops in de oude vorm vinden wij een goed idee. Wel zijn wij
van mening dat er na de sluiting gekeken moet worden naar een nieuwe vorm van gedoogde
en gecontroleerde softdrugsverstrekking. Daarmee zullen straatdealers nooit helemaal
verdwijnen, mede dankzij het andere aanbod dat ze leveren dan een coffeeshop. Echter geeft
een coffeeshop een bepaalde sfeer van veiligheid en betrouwbaarheid die een straatdealer niet
kan bieden. Wij adviseren u dan ook om in de gemeente Roosendaal tenminste één coffeeshop
open te stellen die, al dan niet onder streng toezicht, softdrugs mag verstrekken. De
coffeeshops uit het verleden veroorzaakten overlast binnen het centrum. Om dit in de
toekomst bij een coffeeshop te voorkomen, zou het aan te raden zijn om de coffeeshop te
plaatsen op een andere plek dan binnen de centrumring.
Essentieel voor een geslaagd cannabisbeleid vinden wij verder het gemeentelijk reguleren van
de hennepteelt. Wij beseffen ons dat deze regulering afhankelijk is van het landelijke beleid
en dat de huidige wetgeving / jurisprudentie daar momenteel nog geen ruimte voor biedt.
Daarom adviseren wij het college om zich landelijk actief in te blijven zetten voor de lobby
voor wetgeving die deze ruimte wel moet creëren. Met het oog op de Roosendaalse ja-stem
voor het VNG rapport: "het failliet van het gedogen", zou dit een logische handelswijze zijn.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, wensen wij u alle wijsheid toe bij dit
dossier.
Hoogachtend,
Jongerenraad Roosendaal
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Samenvatting enquête drugsgebruik onder jongeren in Roosendaal
Na het bekijken van de resultaten, en daar de niet-serieuze invullers eruit filterende, zijn er
circa 150 serieuze respondenten die een mening hebben over het Roosendaalse drugsbeleid.
Daarin lag de leeftijd van de respondenten tussen de 13 en 27 jaar, waarbij er in ieder geval
één respondent per wijk en dorp binnen de gemeente de enquête heeft ingevuld. De wijken
Tolberg, Centrum en Kortendijk hebben de meeste respondenten opgeleverd (samen zo’n 3/5
deel).
Ruim de helft van de respondenten gebruikt drugs thuis en/of bij vrienden, een ander kwart
(ook) op festivals. Bijna alle respondenten gebruiken dan cannabis, maar ongeveer de helft
gebruikt (ook) weleens XTC/MDMA. Ruim de helft verkrijgt drugs via vrienden, net iets
meer dan een kwart via straathandel en net iets onder een kwart haalt drugs in een coffeeshop.
Kijkende naar overlast is er een 50-50 balans als het gaat om het ervaren daarvan, waarbij er
net iets meer respondenten zijn die overlast ervaren. Bij redenen om wat voor overlast het
gaat wordt vooral benoemd “ongure types die op straat lopen”, “alleen over straat fietsen
langs een groep hangjongeren ’s nachts is niet fijn”, “lawaai van groepen die samenkomen,
auto’s die rondscheuren of met draaiende motor (en harde muziek) ergens blijven wachten”.
Ruim driekwart van de respondenten wil mede hierdoor liever drugs kopen bij een
coffeeshop. Redenen daarvoor zijn “betrouwbaarheid van de drugs”, “een fijne plek om
samen te komen en drugs te gebruiken” en “dat het veiliger en legaler is”.
Zij zijn dan ook voor een drugsbeleid in Roosendaal waar coffeeshops (minstens 1) worden
toegelaten. Men geeft aan dat voor hen het drugsbeleid in Roosendaal zoals het nu is “ervoor
zorgt dat drugscriminaliteit toeneemt”, “dat sluiten van coffeeshops niet automatisch leidt tot
een veiligere omgeving” en “dat drugs nu veel te makkelijk en snel op straat te krijgen zijn”.
Deze enquête is slechts gebruikt ter ondersteuning van de meningsvorming over dit
onderwerp door de Jongerenraad. Daarbij zien wij in dat 150 respondenten niet geheel
dekkend is voor de mening van alle Roosendaalse jongeren, maar wij beschouwen de
uitslagen wel degelijk als een duidelijk signaal van de Roosendaalse jongeren over dit
onderwerp. Dit hebben wij dan ook meegenomen in ons advies.

