
   
 
Motie rechtmatige aanpak harddrugsgebruik 
 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 30 mei 2013, 

 

Constaterende dat: 

1. het van goed beleid getuigt om bij de aanpak van harddrugsproblematiek in 

Woerden ook de rol van de gebruiker te betrekken, en de gemeenteraad vorig jaar in 

kennis is gesteld van het voornemen van politie en gemeente om zich hierop willen 

richten; 

2. gemeente, politie en OM hiertoe een convenant hebben gesloten op grond van 

artikel 20 van de Wet Politiegegevens (WPG); 

3. de partijen bij het convenant uitvoering hebben willen geven aan het convenant door 

het sturen van een brief aan mensen en bedrijven van wie telefoonnummers waren 

aangetroffen bij een drugsdealer; 

4. er op geen enkele wijze is gepoogd om te verifiëren of de betreffende mensen 

inderdaad gebruikers waren van harddrugs, terwijl de beschuldiging daarvan 

duidelijk blijkt uit de brief. 

 

Overwegende dat: 

1. de inhoud van de brief dusdanig was dat de ontvangers ervan zich beschuldigd 

voelden van gebruik van harddrugs; 

2. voorkomen moet worden dat een op zichzelf goed beleidsvoornemen, wordt 

gehinderd of onmogelijk gemaakt door onzorgvuldige uitvoering; 

3. dat het daartoe wenselijk is, en in een rechtsstaat noodzakelijk is, dat in dit soort 

gevallen wordt gepoogd om te voorkomen dat onschuldige mensen in de problemen 

worden gebracht en privacy wordt geschonden. 

 

Verzoekt de burgemeester: 

1. in toekomstige gevallen 

a) met politie en OM zodanige afspraken te maken dat mensen die geen 

drugsgebruiker zijn, geen brief ontvangen, en dat die brieven bovendien tijdig 



worden verzonden; 

b) de brief te beperken tot de feiten en geen (impliciete) beschuldigingen te uiten; 

c) in de brief beter aan te geven wat de consequenties van de brief zijn (namelijk: 

geen) en hoe de persoonsgegevens die zijn verkregen, worden verwerkt; 

d) geadresseerden niet te vragen om een verklaring af te leggen, aangezien dat in 

het kader van een strafrechtelijk onderzoek door de politie behoort te gebeuren; 

e) beter samen te werken met, en te verwijzen naar hulpverleningsinstanties; 

f) geen brieven naar bedrijven te sturen, omdat het effect daarvan op individuen 

buitenproportioneel groot kan zijn; en 

 

2. in het kader van de recentelijk verstuurde brieven 

a) de verwerking van de betreffende persoonsgegevens te melden bij het College 

Bescherming Persoonsgegevens;  

b) tot vernietiging van de gegevens over te gaan; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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