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Betreft: vragen ex artikel 40 inzake 'drugsbrief' 
Datum: 22 april 2013 

Geachte heer Molkenboer, 

De fractie D66 heeft kennisgenomen van de brief die door de politie is verstuurd naar de vermeende 
gebruikers van harddrugs, in het kader van het project Achilles. De D66-fractie herinnert de burgemeester 
aan het feit dat bij de mededelingen hierover door de politie, zoals gedaan in de Commissie Middelen van 
maart 2012, de D66-fractie bij monde van mevrouw Romijn vragen heeft gesteld over de privacy-aspecten. 
De politie heeft toen aangegeven dat de mogelijkheid zou bestaan dat "in een heel enkel geval, iemand een 
brief ontvangt die niet in beeld had moeten komen." 

Uit de berichten in de media van de afgelopen week, doemt het beeld op van een actie waarbij juist heel veel 
mensen brieven hebben gekregen die niet in beeld hadden moeten komen. De D66-fractie heeft daarom de 
volgende vragen: 

1) Klopt het dat de politie voor deze brieven gebruik heeft gemaakt van gegevens die door de gemeente 
zijn aangeleverd, en dat deze gegevens zijn geleverd in het kader van een convenant dat is bedoeld 
om verstoring van de openbare tegen te gaan? 

2) Heeft de politie bij elk van de mensen die op de lijst voorkomen, gezocht naar en bewijzen gevonden 
voor overtredingen van de openbare orde? 

3) Heeft de politie bij elk van de mensen die op de lijst voorkomen, gezocht naar en bewijzen gevonden 
voor drugsgebruik? 

4) Tijdens de Commissie Middelen van 15 maart 2012 werd al melding gemaakt van een of meer lijsten 
met namen. Hoeveel tijd is verstreken tussen het aantreffen van de lijst bij de dealer, en het 
daadwerkelijk versturen van de brieven? 

5) De politie heeft naar in ieder geval één, en waarschijnlijk meerdere bedrijven brieven gestuurd. 
Heeft de politie bewijzen of aanwijzingen gevonden voor verstoring van de openbare orde door 
bedrijven die een brief hebben ontvangen? 

6) Acht de burgemeester, met de D66-fractie, de kans niet ondenkbeeldig dat iemand die drugs heeft 
besteld vanaf een telefoonnummer dat aan een bedrijf toebehoort, met ontslag wordt bedreigd als 
gevolg van de brief? Denkt de burgemeester dat daarmee een bijdrage zou worden geleverd aan het 
tegengaan van overlast door drugsgebruik en drugshandel? 

7) Op welke wijze heeft de politie geprobeerd om te voorkomen dat mensen onterecht een brief zouden 
krijgen? 

8) Hoeveel mensen hebben onterecht een brief ontvangen? 
9) De D66-fractie begrijpt dat de politie een lijst bijhoudt van mensen die een brief hebben ontvangen. 

Wordt iedereen die niet reageert op de brief, geacht drugsgebruiker te zijn? 
10) Bent u het met de fractie D66 eens dat het recht om voor onschuldig gehouden te worden tot het 

tegendeel is bewezen, vereist dat niet van ontvangers van de brief kan worden gevraagd om naar het 
politiebureau te komen om uitleg te geven? 

11) Naar verluidt was een van de doelen om gebruikers in een hulpverleningscircuit te krijgen. Als dat zo 
is, is dat ook opgenomen als een van de doelen van het convenant dat mede aan deze actie ten 
grondslag heeft gelegen? Zo ja, waarom nemen verslavingszorginstanties dan geen deel aan het 
convenant? Heeft de politie in het kader van deze specifieke actie samengewerkt met 
verslavingszorginstanties? 

12) Wordt deze actie geëvalueerd, met name ook de juridische aspecten ervan, en zo ja, is de 
burgemeester bereid om deze evaluatie (eventueel vertrouwelijk) te delen met de raad? 

Namens de fractie D66 Woerden, 
Barbara Romijn-Ansink, raadslid 
Heerd Jan Hoogeveen, raadslid 
George Becht, raadslid 


