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Raad 27 mei 2020 – vervolg 28 mei 2020 

A6 Amendement is met 18 stemmen voor (GB D66 GL PvdA VVD) en 3 stemmen tegen (CDA PRD) aangenomen. 

 

Amendement  APV 2020 Artikel 2.74 Openlijk Drugsgebruik 

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 27 mei 

2020, behandelend APV gemeente Renkum 2020, 

Constaterende dat: 

 Het artikel 2:74 Het verbod op openlijk drugsgebruik wordt toegevoegd 

omdat er overlast wordt ondervonden door blowende scholieren; 

 De overlast door blowende jongeren op openbare plaatsen wel plaats vindt 

in de gemeente Renkum; 

 Volgens de Opiumwet, het gedoogbeleid niet geldt voor minderjarigen en 
daardoor voor minderjarigen aankoop en bezit van softdrugs altijd 

verboden is; 
 Volgens de Opiumwet gebruik van softdrugs door meerderjarigen niet 

strafbaar is; 

 Het VNG Standpunt op het gebruik van softdrugs (cannabis) is een 
consistent landelijk beleid voor de hele keten (legalisatie), Preventie en 

een intensieve handhaving en repressie. (Bron: Position Paper 
Cannabisbeleid), 
 

 
Overwegende dat: 

 De aangrenzende gemeentes (Arnhem en Wageningen) de landelijke 

regelgeving en kaders hanteren van de Opiumwet.  

 De hulpverleners en ambulante zorgverleners in de bemoeizorg, 

verslavingszorg en die in het voor veld actief zijn in onze gemeente, een 

algeheel verbod op gebruik en bezit op softdrugs (ernstig) afraden, omdat 

het gebruik van softdrugs meer de illegaliteit in gaat, en gebruikers 

(daardoor) minder zichtbaar worden. 

 Overlast gevende inwoners (jongeren) van de gemeente Renkum zich 

verplaatsen naar omliggende gemeenten.  

 In de APV van de gemeente Wageningen, vastgesteld op 26-11-2019, op 

basis van de vraag van het gezamenlijke politiekorps Wageningen/ 

Renkum, het verbod op gebruik en bezit van softdrugs niet is opgenomen. 

 Een algeheel verbod niet wenselijk is, maar beperkt wordt tot door het 

college van B&W aangewezen gebieden.  (Bv. bij scholen en sportparken) 
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Raad 27 mei 2020 – vervolg 28 mei 2020 

A6 Amendement is met 18 stemmen voor (GB D66 GL PvdA VVD) en 3 stemmen tegen (CDA PRD) aangenomen. 

 

Besluit: 

De APV  Renkum 2020, artikel 2:74 Openlijk Drugsgebruik, wordt gewijzigd in: 

 Het is verboden op of aan de weg, op een openbare plaats of voor en in 

een voor publiek toegankelijk gebouw, dat onderdeel uitmaakt van een 

door het college aangewezen gebied, middelen als bedoeld in de artikelen 

2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te 

dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten, dan wel te 

faciliteren daarin. 

 

De fracties van: 

GemeenteBelangen 

D66 Renkum 

VVD Renkum 

GroenLinks Renkum 

PvdA Renkum 

Dit amendement is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 (nog) niet van 
handtekeningen voorzien. 

 

 

 


