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Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u een reeks schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO aan van de D66fractie, betreffende inzake huisbezoeken politie aan
vermeende drugsgebruikers.
Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (9 augustus a.s.), maar gelet op het zomerreces kan
de beantwoording langer duren, zie ook de eerdere brief vanuit het college.

Met vriendelijke groet,
Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Artikel 42 vragen Drugsbezoeken
Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel SMS-actie
drugsgebruikers (17R.00978). Met dit besluit hebben we onze goedkeuring gegeven aan een SMSactie waarbij de politie onder bepaalde voorwaarden een bericht verstuurt naar telefoonnummers
waarmee opgepakte drugsdealer(s) recent en herhaaldelijk contact hebben gehad. Het doel van deze
actie is vooral gericht op het waarschuwen van drugsgebruikers in het kader van de volksgezondheid
en het strafbaar handelen. Daarbij wordt de ontvanger verwezen naar de hulpverlenende instanties.
In een artikel op Woerden.TV van 5 juli jl. hebben we gelezen dat de politie ook huisbezoeken aflegt in
het verlengde van de SMS-actie. De politie van Oudewater geeft via social media aan met
wijkagenten reeds een aantal gebruikers bezocht te hebben. En volgens de verslaggever van
Woerden.TV zullen ook in Harmelen drugsgebruikers thuis worden opgezocht.
Het preventieve karakter van de actie dreigt daarmee naar de achtergrond te verdwijnen en dat
betreurt de fractie van D66. Daarom hebben wij de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de politie om huisbezoeken aan
vermeende drugsgebruikers af te leggen in de gemeente Woerden zoals de verslaggever
aangeeft in het artikel?
2. Zo ja, hebben deze huisbezoeken reeds plaatsgevonden? Voert men of gaat men deze
operatie uitvoeren als onderdeel van de SMS-actie drugsgebruikers?
3. Zo nee, zijn er verschillen in aanpak tussen de gemeente Oudewater en Woerden? Het
raadsvoorstel beoogde aan te sluiten bij de werkwijze in Montfoort en Oudewater. Was
voorafgaand aan de SMS-actie bekend dat deze gemeenten ook huisbezoeken wilden
verrichten?
4. Is het college van mening dat het genomen raadsbesluit voldoende aanleiding en ruimte
geeft voor een vervolgactie als deze zonder vooraf de raad hierbij te betrekken? Deelt het
college de mening van D66 dat huisbezoeken repressief zijn en het preventieve karakter van
de SMS-actie daarmee tekort gedaan wordt?
5. Voor het afleggen van huisbezoeken heeft de politie adresgegevens nodig. Op welke wijze zijn
deze verkregen? Vinden de bezoeken plaats op verzoek van de ontvanger van de SMS, had de
dealer deze gegevens in zijn bezit of vraagt men NAW-gegevens op bij telefoonproviders?
6. Wat is de gehanteerde werkwijze bij de genoemde huisbezoeken? Wordt ervan uitgegaan dat
de bezochte persoon drugs gebruikt? Neemt de politie vooraf telefonisch contact op met de
persoon in kwestie?
7. En wat is de consequentie voor eventuele huisgenoten en hun relatie met de vermeende
drugsgebruiker? Op welke wijze wordt voorzien in de nazorg, specifiek als er minderjarigen
tot het huishouden behoren?
Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting.
Namens de fractie van D66 Woerden,
Saskia van Megen

