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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief beantwoording vragen Christenunie aanpak drugsoverlast.

Geachte raadsleden,

Hierbij willen wij uw raad middels deze raadsinformatiebrief, naar aanleiding van de ingediende 
vragen door de Christenunie op 9 juni 2018, informeren over de aanpak van druggerelateerde 
overlast in de gemeente Vlissingen.

Samen met het openbaar ministerie en de politie hebben wij in maart  2017 het “ Actieplan 
beheersing  druggerelateerde overlast gemeente Vlissingen 2017-2018” ( hierna: het 
actieplan ) vastgesteld. Het doel van het actieplan is de druggerelateerde overlast in 
Vlissingen tot een aanvaardbaar niveau te laten dalen en de leefbaarheid te verbeteren. Dit 
actieplan heeft de burgemeester in de raadsvergadering van 6 april 2017 samen met de 
gebiedsofficier van Justitie en de teamchef van de politie Walcheren aan uw raad 
gepresenteerd. U heeft als voorbereiding op deze raadsvergadering ook een exemplaar 
ontvangen van het vastgestelde actieplan.

Het actieplan drugsoverlast is vastgesteld voor de periode 2017 en 2018 en is dus nog 
steeds leidend voor de manier waarop door de burgemeester, het college, het Openbaar 
Ministerie en de politie de druggerelateerde overlast binnen de gemeente Vlissingen wordt 
aangepakt.

In het actieplan zijn de bestaande acties, zoals de integrale aanpak DOW (Drugs Overlast 
Walcheren), uitgebreid en aangescherpt. Verder is er ook sprake van nieuwe acties en 
flankerend beleid zoals de aanpak van notoire dealers en overlastplegers en aanscherping 
van het handhavings- en vergunningenbeleid kamerverhuur. 

Deze instrumenten uit het actieplan worden nog steeds toegepast. De politieactie waar de 
Christenunie aan refereert vormt een onderdeel van de aanpak binnen het actieplan.
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In antwoord op de vragen van de Christenunie is het goed om nogmaals te benadrukken, 
zoals de burgemeester ook in de raadsvergadering van 6 april 2017 heeft aangegeven, dat het 
een illusie is om te menen dat we de druggerelateerde overlast binnen de gemeente 
Vlissingen geheel kunnen laten verdwijnen. De drugsproblematiek en de daaraan te relateren   
overlast is een landelijk probleem en kan niet binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen 
worden opgelost.

In het actieplan is dan ook als doelstelling vastgesteld: “Het bestrijden en terugdringen van de 
drugscriminaliteit en de daaraan te relateren druggerelateerde overlast, met als doel de 
overlast tot een aanvaardbaar niveau te laten dalen en de leefbaarheid te verbeteren.”

Op basis van het actieplan zijn de contacten met de Scheldebuurt en de daarin gelegen Aagje 
Dekenstraat verbeterd door de opzet van een actieve wijktafel en de verbetering en verbeterde 
bekendmaking van het gemeentelijke meldingensysteem. Op basis van informatie uit de 
wijktafel en het meldingensysteem is de situatie, zoals omschreven in het bewuste PZC-artikel, 
bij ons bekend. In dit verband is het tevens goed om te vermelden dat het actieplan
drugsoverlast over het gehele jaar gezien heeft geleid tot minder druggerelateerde 
overlastmeldingen bij zowel de gemeente als bij de politie. Dit beeld wordt ook bevestigd door 
de wijktafel Scheldebuurt.

Uit de ervaringen die zijn opgedaan bij de toepassing van het actieplan in 2017 blijkt dat de 
omschreven klachten vooral in de maanden mei tot en met augustus in intensiteit toenemen, 
met name in de Aagje Dekenstraat en de Scheldestraat met de daaraan gelegen zijstraten. Dit 
beeld wordt tevens bevestigd in het bewuste PZC-artikel. 

We proberen met de politie de focus in deze periode te leggen op een grotere inzetbaarheid 
en zichtbaarheid in de buurt. In de zomer van 2017 heeft deze inzet geleid tot substantieel 
minder overlastmeldingen en een gunstiger veiligheidsbeeld in de Scheldebuurt.  

De realiteit is echter dat deze verhoogde inzet van de politie en de BOA’s niet onbegrensd is. 
Zowel de gemeentelijke BOA’s (o.a. parkeerhandhaving, handhaving overlast hondenpoep op 
de boulevard, horecacontroles)  als de politie (noodhulp, opsporing en vervolging) moeten 
binnen de beperkte capaciteit op meerdere fronten hun taken uitvoeren binnen de gehele 
gemeente Vlissingen.

Binnen het actieplan proberen we door het slim inzetten van deze capaciteit een zo maximaal
mogelijk resultaat te halen bij de aanpak van druggerelateerde overlast op de bekende 
hotspots (o.a de Aagje Dekenstraat en het Bellamypark) in de genoemde  periode. Het is 
desondanks binnen de huidige bezetting, gerelateerd aan de omvang van de toezichts- en 
handhavingstaken van de politie en de BOA’s, niet te voorkomen dat de overlastmeldingen in 
zomermaanden een toename laten zien.

In de vragen van de Christenunie wordt specifiek aandacht gevraagd voor het stopzetten van 
uitkeringen aan criminelen. Zoals in het actieplan is omschreven zijn de meeste straatdealers 
en overlastplegers bekend bij de gemeente, politie een justitie. De repressieve aanpak van 
deze groep door middel van het opleggen van gebiedsontzeggingen is effectief gebleken, 
maar levert geen structurele oplossing. De overlast van deze groep komt ieder jaar, 
voornamelijk ook in de zomermaanden, weer terug.
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Gelet hierop is als onderdeel van het actieplan een inventarisatie gemaakt van de bekende 
dealers en overlastplegers. Deze inventarisatie is opgevolgd door een plan van aanpak op 
persoonsniveau (Top X aanpak). Binnen deze aanpak wordt breed gekeken naar denk- en 
oplossingsrichtingen op individueel niveau vanuit meerdere partijen, waaronder in ieder geval 
de gemeente, politie, OM, reclassering, Porthos, ROAT en Orionis. Binnen deze aanpak wordt 
dus ook uitdrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden tot maatregelen in de uitkeringssituatie 
van deze personen.

Zoals gezegd voeren wij het actieplan uit samen met politie en justitie. Direct na de 
zomervakantie zal voor uw raad een werkbezoek worden georganiseerd aan de politie 
Walcheren. Tijdens dit werkbezoek zal de politie onder meer een toelichting geven op de 
gezamenlijke aanpak van dit actieplan vanuit het perspectief van de politie. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


