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brandmail voorzitter KHN Hengelo 

over drugshandel 

3200437  9 maart 2021 

Geachte heer Janssen, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Dinsdag 16 februari heeft u schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en 
Wethouders over drugshandel in Hengelo. Dit naar aanleiding van een brandmail van de voorzitter 

van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hengelo. Middels deze antwoordbrief willen wij daar 
graag op reageren.  

 
1. Is het college c.q. de burgemeester op de hoogte van de grote zorgen van de 

voorzitter van de KHN Hengelo over de bovengenoemde zaken en zo ja, wat is er en wat 
wordt er gedaan om deze soort criminaliteit de kop in te drukken? Zo nee, wat gaat u 

doen om de zorgen van de voorzitter van de KHN te verminderen?  
Ja, het college en de burgemeester zijn hier van op de hoogte. Recentelijk heeft de gemeenteraad 

het veiligheidsbeleid 2021-2024 vastgesteld. Bij het opstellen van het veiligheidsbeleid is o.a. de 
horeca betrokken en daarbij is het gebruik van drugs (in o.a. horeca) als prioriteit benoemd.  

In het veiligheidsbeleid is opgenomen dat er samen met de horeca een plan wordt opgesteld om 
het drugsgebruik tegen te gaan. Dit is tevens geprioriteerd in de lokale driehoek met politie en 

Openbaar Ministerie.  Ook het ‘Bestuurlijk overleg horeca’ onderkent deze problematiek.  
Op basis van artikel 13b Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk 

op te treden tegen overtredingen van de Opiumwet. In het vorig jaar geactualiseerde 
Damoclesbeleid is uiteengezet op welke wijze de burgemeester gebruik zal maken van zijn 

bevoegdheid (bijvoorbeeld tijdelijke sluiting van een pand).  
Ook werken we met de ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’ en heeft de horeca zelf ook een rol door 

middel van optreden op basis van het rode kaarten systeem (in samenwerking met politie). Als 
sluitstuk kennen we in Hengelo de susploeg en hebben we in het horecagebied cameratoezicht, wat 

vroegtijdig ingrijpen bij bepaalde situaties mogelijk maakt.  
 

2. Is sprake van een meerjarenplan om dit soort criminaliteit, die schijnbaar niet bekend 
wordt gemaakt, de kop in te drukken en van Hengelo weer een veilige stad te maken? Zo 

ja, wilt u dat dan z.s.m. bekend maken aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?  

Zie antwoord vraag 1 over het recentelijk door de gemeenteraad vastgestelde veiligheidsbeleid 

2021-2024.  

 

3. Bent u het de met de voorzitter van de KHN afdeling Hengelo eens dat Hengelo steeds 

verder afglijdt als het gaat om criminaliteit? Zo ja, hoe heeft het dan zover kunnen 

komen? Zo nee, waarom niet? Graag dan z.s.m. uitleg hierover.  

We volgen het aantal delicten in onze gemeente structureel. De delicten zijn de afgelopen jaren 

afgenomen. We hebben een relatief goede plaats in de AD misdaadmeter(tijdens de laatste meting 
plek 89). In de opvatting dat Hengelo verder afglijdt herkennen wij ons niet. Waar het gaat om 
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digitale criminaliteit zien we wel een stijgende trend. Dit is in lijn met het landelijke beeld. Dit 

thema is dan ook opgenomen in het recent vastgestelde veiligheidsbeleid.  

 

4. Bent u het met ondergetekende eens dat het horecakerngebied (visie 2010) 
achterhaald en onwenselijk is. Buiten de vrijdag- en zaterdagnachten is er nauwelijks 

reuring en activiteiten. Hiermee heeft het college een horecagebied gecreëerd welke 
onwenselijke criminele activiteiten in de hand werkt. Zo nee, graag gemotiveerde 

onderbouwing. Zo ja? wat gaat u er aan doen?  

Nee, wij zijn dit niet met u eens. Op een uitzondering na, hebben wij tot dusverre geen bestuurlijke 

rapportages van de politie ontvangen over criminele activiteiten in het nachthorecagebied. 
Wanneer dat wel zo zou zijn dan wordt er door ons uiteraard bestuursrechtelijk opgetreden voor 

zover dat binnen onze mogelijkheden en bevoegdheden ligt. In het verlengde daarvan (n.a.v. 
bestuurlijke rapportage) kan de burgemeester in bepaalde gevallen bestuursrechtelijk optreden. 

Als het gaat om de horeca, is er de afgelopen jaren één keer een bestuurlijke rapportage 
ontvangen over drugshandel- en gebruik in de horeca. Naar aanleiding daarvan heeft de 

burgemeester het betreffende pand gesloten (2018). 

 

5. Herkent het college, naast de enorme drugsoverlast, de bovengenoemde andere 

criminaliteiten in onze stad? Zo ja, wat gaat u er aan doen? Zo nee, graag uitleg waarom 
niet?  

Het college van B&W maakt zich zorgen om het middelengebruik onder jongeren in het algemeen. 
Dit betreffen ook middelen die niet op lijst l of ll van de Opiumwet staan (bijvoorbeeld lachgas), 

waardoor bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk optreden lastig is. 
Het middelengebruik is in Nederland, en dus ook in Hengelo, een hardnekkig probleem. Wij 

herkennen echter niet de geschetste enorme drugsoverlast en andere criminaliteit in onze stad. De 
politie is belast met toezicht op de Opiumwet. Zie antwoord vraag vier m.b.t. de werkwijze bij 

geconstateerde (drugs)-criminaliteit en eventueel bestuursrechtelijk optreden.  
We nemen als Hengelo deel aan de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD en daarmee monitoren 

we de ontwikkelingen wat betreft aanbod en gebruik van diverse middelen.  
    

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


