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Beantwoording van de vragen 
Als CDA Woerden krijgen wij steeds vaker signalen vanuit de Woerdense samenleving over drugsoverlast rondom 
sportparken, winkelcentra en in de wijken. Daar maken wij ons zorgen over. Het dealen van drugs in de openbare ruimte 
zorgt voor een onveilig gevoel bij onze inwoners. Als ouders wil je niet dat je kinderen daar mee worden geconfronteerd, 
bijvoorbeeld op weg naar de voetbal, hockey of tijdens het skaten. En hoe beangstigend is het als je als oudere een 
ommetje maak en ineens ben je getuige van een drugsdeal. De bestrijding en handhaving van drugsoverlast is vooral 
gericht op wietplantages en coffeeshops. De pakkans voor het dealen van drugs op straat is klein.  
 
Het maakt ook dat de Woerdense jeugd op steeds jongere leeftijd in aanraking komt met drugs en het ook gemakkelijk 
verkrijgbaar is. Daarom hebben wij de volgende vragen:  
 
1. Bent u bekend met signalen en/of een stijging van het aantal meldingen van overlast van drugs en met name het 
dealen van drugs rondom sportparken, winkelcentra en in de wijken? Zo ja, zijn hier ook cijfers van? En gaat het dan om 
bepaalde hotspots?    
Antwoord:  Belangrijke bij de gemeente bekende cijfers met betrekking tot het dealen van drugs laten geen significante 
stijging zien ten opzichte van vorige jaren. De objectieve veiligheidscijfers laten zien dat in de gemeente Woerden over de 
periode januari tot en met oktober 2021 in totaal 17 misdrijven op het gebied van drugshandel, -vervaardiging en –bezit 
zijn geregistreerd.  Met 24 registraties in de periode januari t/m oktober 2020 valt dit aantal in 2021 lager uit ten opzichte 
van vorig jaar (bron politiecijfers t.a.v. drugshandel, -vervaardiging en –bezit).  Recentelijk zijn de resultaten uit 
de veiligheidsmonitor 2021 gemeente Woerden bekend geworden. In deze veiligheidsmonitor is onder andere aan 
inwoners gevraagd in welke mate zij vaak of soms drugsoverlast ervaren in de buurt/wijk. Hierbij geeft gemiddeld 23% 
aan wel eens drugsoverlast te ervaren in de buurt/wijk. Dit percentage ligt iets hoger dan in 2019 (19%). De Binnenstad 
en Schilderskwartier komen in de veiligheidsmonitor naar voren als buurt/wijk waar men de meeste 
drugsoverlast ervaart. Nog voor het eind van dit jaar wordt uw raad over de uitkomsten van de 
veiligheidsmonitor 2021 geïnformeerd.   
 
2. Welke maatregelen treft u al als gemeente, bijvoorbeeld door de inzet van boa’s, en in samenwerking met de politie? 
Indien het geven van (meer) prioriteit noodzakelijk of gewenst is, is dat dan ook mogelijk?   
 Antwoord:  De bestrijding en handhaving van drugsoverlast wordt vanuit het huidige 
Integraal Veiligheidsplan (IVP) via diverse veiligheidsthema's ingevuld.  Over het algemeen kan het volgende worden 
gesteld. In geval er zich rondom specifieke locaties en/of personen signalen van drugsoverlast en/of -handel voordoen, 
hebben we als gemeente onderstaande middelen tot onze beschikking:    
 -Het sluiten van drugspanden (Damoclesbeleid) en het opleggen van een last onder dwangsom bij drugshandel op 



straat (dwangsom conform artikel 2:74 APV). Om personen en hotspots zo goed mogelijk in beeld te krijgen is het van 
belang voldoende signalen binnen te krijgen. De gemeente Woerden organiseert dit najaar, samen met omliggende 
gemeenten, een campagne om Meld Misdaad Anoniem (MMA) onder de aandacht te brengen. Zo hebben MMA 
meldingen recentelijk een belangrijke rol gespeeld bij de aanhouding van twee vermoedelijke drugsdealers in de 
gemeente;  
 -Casuïstiek en themabesprekingen: vanuit het thema ‘jongerenoverlast` wordt ook drugsoverlast in de openbare 
ruimte aangepakt. Ambtelijk is er een Jongeren in de Openbare Ruimte (JOR)-overleg, waarin (overlast)meldingen in de 
openbare ruimte worden besproken. Hierin werken het jongerenwerk, team openbare orde en veiligheid van de 
gemeente,  BOA's, politie en IMPACT Nederland samen om jongerenoverlast tot een minimum te beperken, problemen 
vroegtijdig te signaleren en (beginnende) overlast gericht aan te pakken;  
 -Via een Persoonsgerichte aanpak (PGA) richten we ons op inwoners die herhaaldelijk de openbare orde 
verstoren. Vaak is drugsoverlast daar een onderdeel van. Daarbij ondersteunen we inwoners bij de aanpak van 
problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving;  
 - Voorlichting: vanuit het Sociaal Domein van de gemeente worden jongeren ondersteund. Het doel is om de jongeren 
bewust te maken van problematisch gedrag en hen voor te lichten over de gevaren over alcohol en drugs (waaronder ook 
drugshandel).   
 
3. In hoeverre zou een aanpassing van de openbare ruimte op bepaalde plaatsen kunnen helpen? Bijvoorbeeld meer 
verlichting.   
 Antwoord:  Op dit moment zijn er geen hotspots in beeld waar aanpassingen in de openbare ruimte gewenst zijn. Als 
dat wel het geval is, wordt per locatie bekeken welke maatregelen het meest passend zijn. Het aanbrengen van 
verlichting hoort daarbij tot de opties. In het beleid openbare verlichting wordt er over deze opties binnenkort gesproken.  
 
4.In een aantal Nederlandse gemeenten is men overgegaan tot het opstellen van een plan van aanpak specifiek gericht 
op het bestrijden van drugsoverlast. Bent u van mening dat dat ook in Woerden zou kunnen helpen? Zo ja, bent u daar 
dan toe bereid? En op welke termijn kunt u een dergelijk plan van aanpak met de raad bespreken? Bijvoorbeeld 
gekoppeld aan het al jaarlijks toegezegde gesprek over de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan en de 
criminaliteitscijfers.  
Antwoord: Het veiligheidsbeleid van Woerden wordt vormgegeven aan de hand van het Integraal Veiligheidsplan en het 
bijbehorende uitvoeringsplan. In dit plan is vanuit verschillende gemeentelijke (veiligheids)thema's aandacht voor het 
bestrijden van drugsoverlast en -handel. Gezamenlijk leidt dit tot een pakket aan maatregelen dat we in de praktijk 
inzetten om met deze problematiek om te gaan (variërend van repressieve tot preventieve maatregelen). Dit doen wij in 
samenwerking met verschillende veiligheids- en zorgpartijen (zie antwoord vraag 2). Op dit moment zien wij  geen 
aanleiding om een apart beleid gericht op het bestrijden van drugsoverlast op te stellen. Het huidige uitvoeringsplan 
integrale veiligheid loopt tot eind 2022. Vanaf 2023 treedt een nieuw Integraal Veiligheidsplan in werking. Komend jaar 
starten de gesprekken om de prioriteiten opnieuw vorm te geven. Uw raad wordt uiteraard betrokken in dat proces.   

 
  
 
 
   
 
Bijlagen 
1.Vragen reglement van orde: D/21/042835 



 
  

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

Drugsoverlast rondom sportparken, winkelcentra en in de wijken 
 
Als CDA Woerden krijgen wij steeds vaker signalen vanuit de Woerdense samenleving over 
drugsoverlast rondom sportparken, winkelcentra en in de wijken. Daar maken wij ons zorgen 
over. Het dealen van drugs in de openbare ruimte zorgt voor een onveilig gevoel bij onze 
inwoners. Als ouders wil je niet dat je kinderen daar mee worden geconfronteerd, bijvoorbeeld 
op weg naar de voetbal, hockey of tijdens het skaten. En hoe beangstigend is het als je als 
oudere een ommetje maak en ineens ben je getuige van een drugsdeal. 
De bestrijding en handhaving van drugsoverlast is vooral gericht op wietplantages en 
coffeeshops. De pakkans voor het dealen van drugs op straat is klein.  
Het maakt ook dat de Woerdense jeugd op steeds jongere leeftijd in aanraking komt met 
drugs en het ook gemakkelijk verkrijgbaar is.  
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 
 
1. Bent u bekend met signalen en/of een stijging van het aantal meldingen van overlast van 
drugs en met name het dealen van drugs rondom sportparken, winkelcentra en in de wijken? 
Zo ja, zijn hier ook cijfers van? En gaat het dan om bepaalde hotspots?  
2. Welke maatregelen treft u al als gemeente, bijvoorbeeld door de inzet van boa’s, en in 
samenwerking met de politie? Indien het geven van (meer) prioriteit noodzakelijk of gewenst 
is, is dat dan ook mogelijk? 
3. In hoeverre zou een aanpassing van de openbare ruimte op bepaalde plaatsen kunnen 
helpen? Bijvoorbeeld meer verlichting. 
4. In een aantal Nederlandse gemeenten is men overgegaan tot het opstellen van een plan 
van aanpak specifiek gericht op het bestrijden van drugsoverlast. Bent u van mening dat dat 
ook in Woerden zou kunnen helpen? Zo ja, bent u daar dan toe bereid? En op welke termijn 
kunt u een dergelijk plan van aanpak met de raad bespreken? Bijvoorbeeld gekoppeld aan 
het al jaarlijks toegezegde gesprek over de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan en de 
criminaliteitscijfers. 
 
In afwachting van de beantwoording. 
 
Rumo van Aalst 
raadslid CDA Woerden  
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