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Opinierend
M.A.P. Michels
M. Steentjes
gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp
Damoclesbeleid gemeente Winsum, wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Voorgesteld besluit
De raad besluit artikel 2:41 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Winsum 2011 (APV) te wijzigen.
Samenvatting
Door artikel 2:41 van de APV te wijzigen wordt het mogelijk gemaakt om
ontheffing te verlenen voor het verbod om een woning of pand te betreden
welke op grond van artikel 13b van de Opiumwet is gesloten.
Inleiding
Gehoord het college heeft de burgemeester op 10 mei 2016 het Damoclesbeleid
gemeente Winsum vastgesteld ten behoeve van de toepassing van artikel 13b
van de Opiumwet.
Het huidige artikel 2:41 van de APV biedt geen mogelijk voor het verlenen van
ontheffing op het verbod om een krachtens artikel 13b van de Opiumwet
gesloten gebouw te betreden.
Wettelijk- of beleidskader
Het Damoclesbeleid is gebaseerd op artikel 13b van de Opiumwet en artikel 4:81
uit de Algemene wet bestuursrecht. De burgemeester kan op basis van artikel
13b Opiumwet, de zogeheten Wet Damocles, overgaan tot het sluiten van
woningen en overige panden wegens geconstateerde drugshandel:
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Opiumwet, artikel 13b:
1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder
bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij
woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in
lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe
aanwezig is.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als
bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de
artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de
diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen
of dierenartsen.

Wijziging APV
Het huidige artikel 2:41 van de APV luidt als volgt:
Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal
1. Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet
gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die
woning of dat lokaal behorend erf te betreden
2. Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten
woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning
of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij
dat lokaal behorend erf te betreden.
3. Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de
woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.
Dit huidige artikel 2:41 biedt geen mogelijk voor het verlenen van ontheffing op
het verbod om een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten gebouw te
betreden.
Door de mogelijkheid voor het verlenen van een ontheffing toe te voegen aan
artikel 2:41 van de APV, wordt het mogelijk gemaakt om in bijzondere situaties
ontheffing te verlenen voor het verbod om een woning of pand te betreden
welke op grond van artikel 13b van de Opiumwet is gesloten. Het al dan niet
verlenen van een ontheffing wordt daarmee een bevoegdheid van de
burgemeester. Ook gemeenten als Bedum en De Marne bieden in de APV deze
mogelijkheid voor het verlenen van een ontheffing.
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Uw gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten artikel 2:41 van de APV te
wijzigen door een vierde lid met de mogelijkheid voor het verlenen van ontheffing
toe te voegen aan artikel 2:41 van de huidige APV. Voorgesteld wordt om artikel
2:41 van de APV als volgt te wijzigen:
Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal
1. Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet
gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die
woning of dat lokaal behorend erf te betreden
2. Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten
woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning
of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij
dat lokaal behorend erf te betreden.
3. Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de
woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.
4. De burgemeester is bevoegd van de in het eerste en tweede lid bedoelde
verboden ontheffing te verlenen.
Advies / Voorstel
U wordt voorgesteld te besluiten artikel 2:41 van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Winsum 2011 (APV) te wijzigen.
Financiële consequenties
Er zijn geen structurele, financiële consequenties verbonden aan de wijziging van
de APV en het Damoclesbeleid.
Communicatie
De wijziging van de APV en het Damoclesbeleid gemeente Winsum worden na
vaststelling bekendgemaakt in De Wiekslag.
Bijlagen
Raadsbesluit
Achterliggende documenten:
Damoclesbeleid gemeente Winsum
Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer:
Vergadering:
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, artikel 4:81
van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

1. Artikel 2:41 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Winsum
2011 als volgt te wijzigen:
Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal
1. Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet
gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij
die woning of dat lokaal behorend erf te betreden
2. Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten
woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die
woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk
lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.
3. Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de
woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.
4. De burgemeester is bevoegd van de in het eerste en tweede lid
bedoelde verboden ontheffing te verlenen.
2. Dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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