Initiatiefvoorstel 20112011-32
Ingezetenencriterium
Inbreng tijdens de Raadsvergadering van 30-3-2011.
Uit het Partijprogramma Lokale Democraten:
Overlast van drugs zal verder bestreden moeten worden. De LokaleDemocraten vinden dat
het huidige Hektor-beleid zo mogelijk moet worden uitgebreid naar alle
wijken/dorpskernen. Het verplaatsen van drugsactiviteiten naar de randen van de stad door
een actief vergunningenbeleid heeft de laatste jaren de drugsoverlast in het centrum
duidelijk verminderd.
Inbreng tijdens de Raadsvergadering van 30-3-2011:
Vanuit ons partijstandpunt zijn wij voor het versterken van Hector-beleid, dus tegen de
invoering van de wietpas. Wij willen niet dat meer overlast in het centrum van Venlo en in de
wijken gaat ontstaan als gevolg van een grote toename van illegale drugshandel.
De invoering van de zogenaamde wietpas is echter nog niet zeker, laat staan dat wij niet
weten onder welke condities een eventuele invoering zal gaan gebeuren.
We vragen ons in dit verband ook af wat de extra inzet van politiemiddelen betekent voor de
bestrijding van drugsoverlast? Kan de burgemeester dit aangeven?
Wat betreft het initiatiefvoorstel betreft hebben wij wel enkele vragen en bedenkingen:
-

waarom plotsklaps een versnelling, een week geleden sprak dhr. Camp nog van een
motie?

-

Hinkt het voorstel niet op twee gedachten enerzijds niet akkoord zijn met het
ingezetenencriterium (punt 1) en anderzijds voorwaarden willen stellen bij het wel
invoeren (punt 3 en 4)? Wij vinden dit verwarrend.

-

Waarom gaat dhr. Camp niet naar “zijn” minister om te zorgen dat hij dit niet gaat
invoeren? Waarom moeten wij dat doen?

Daarom hebben wij samen met de CDA gekeken naar andere en wat ons betreft meer
haalbare mogelijkheden. Deze is vormgegeven in de motie die we dan ook samen willen
indienen.
Wij willen dat de burgemeester bij het kabinet gaat pleiten voor een zorgvuldigheid en
harde voorwaarden met betrekking tot:
a)

Een duidelijk onderbouwde versterking van het politieapparaat en wel zodanig
dat er voldoende handhaving is op eventuele overlast in de binnenstad en
woonwijken van Venlo

b) Een harde toezegging m.b.t. maximale compensatie en garanties om overlast te
bestrijden
c)

Juridische haalbaarheid van deze pas
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