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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende 
drugslabs in Den Helder 

 

 
Aan de fractie Beter voor Den Helder 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 

Op 3 april 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over drugslabs in Den Helder: 

 

De fractie van Beter voor Den Helder heeft kennisgenomen van de ingezonden brief, waarin 

bewoners van onze stad ernstige overlast ondervinden van een mogelijk harddrugs pand in 

hun nabije woonomgeving. 

  

Blijkens deze brief ervaren deze bewoners het optreden, of eigenlijk het niet optreden, van de 

burgemeester volstrekt laakbaar en als een ernstige vorm van "taakverwaarlozing" gezien zijn 

portefeuille "openbare orde en veiligheid". 

  

De fractie van Beter voor Den Helder ontvangt alarmerende signalen dat het hard-

drugsgebruik onder jongeren in Den Helder aan het toenemen is. Het vermoeden is ook dat 

de toename van excessief geweld in de uitgaanswereld, met als dieptepunt het neerslaan van 

een van onze politieagenten, daar ernstig debet aan is. 

  

De veiligheid van onze jongeren en zij die ons beschermen baren ons ernstige zorgen. In 

eerste instantie heeft de fractie van Beter voor Den Helder de volgende vragen: 

  

Vraag 1. Zijn er de afgelopen jaren andere meldingen geweest van vermoedelijke 

synthetische drugslabs? 

Vraag 2. Wat heeft de burgemeester, portefeuillehouder in deze, naar aanleiding van 

deze meldingen ondernomen? 

Vraag 3. De burgemeester zit regelmatig in het driehoeksoverleg. Waarom wordt dan 

de verantwoordelijkheid inzake de openbare orde en veiligheid afgeschoven op de 

politie en het Openbaar Ministerie? 

 

 

 

Wij beantwoorden de gestelde vragen als volgt 

 

Vraag 1. Zijn er de afgelopen jaren andere meldingen geweest van vermoedelijke synthetische 

drugslabs? 

 

Nee 

 

Vraag 2. Wat heeft de burgemeester, portefeuillehouder in deze, naar aanleiding van deze meldingen 

ondernomen? 

Vraag 3. De burgemeester zit regelmatig in het driehoeksoverleg. Waarom wordt dan de 

verantwoordelijkheid inzake de openbare orde en veiligheid afgeschoven op de politie en het 

Openbaar Ministerie? 

 

De afgelopen jaren zijn geen meldingen ontvangen, de verantwoordelijkheid wordt niet afgeschoven. 

Wanneer de politie een melding ontvangt van een drugslab en zij dat ook vaststelt, is het het vaste 

beleid van de burgemeester het pand voor bepaalde of onbepaalde tijd te sluiten.  
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Naast deze uit de wet voortvloeiende verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, heeft 

iedereen die algemene of specifieke kennis over misdrijven bezit de verantwoordelijkheid deze 

informatie onder de aandacht te brengen van de politie. Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem 

wanneer iemand niet als aangever bekend wil worden.  

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 20 april 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


