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Motie: Geen coffeeshops in de nabijheid van scholen en jeugd- en 
verslavingszorg

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 19 december 2022, gelezen hebbende de informatienota 

rioolwateronderzoek naar drugs(gebruik) in Zwolle

Overwegende dat:

• Uit de informatienota rioolwateronderzoek naar drugs(gebruik) in Zwolle blijkt dat het College 

verslavingsproblematiek zeer serieus neemt;

• Het College pleit voor een stimulerende en gezonde omgeving;

• Het College zoveel mogelijk wil voorkomen dat jongeren starten met drugsgebruik;

• Er sprake is van een normalisering van het gebruik van (soft)drugs terwijl;

• het gebruik van (soft)drugs tot enorm veel persoonlijke-, gezondheids-, maatschappelijke- en 

milieuschade leidt of kan leiden; 

• In het huidige beleid coffeeshops in de directe omgeving van scholen en instellingen voor jeugd- en 

verslavingszorg mogen worden gevestigd; 

• Dat een gemeente die drugsgebruik zoveel mogelijk wil voorkomen een gezond statement kan maken 

door de aanwezigheid van coffeeshops in de nabijheid van scholen en instellingen voor jeugd- en 

verslavingszorg simpelweg te verbieden;

Van mening dat:

• De beschikbaarheid van (soft)drugs een risicofactor is;

• Coffeeshops in de directe omgeving van scholen en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg niet 

bijdragen aan een omgeving die beoogt gezond en stimulerend te zijn;

• Een beslissing van het gemeentebestuur om geen coffeeshops toe te staan in de directe omgeving van 

scholen en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg wèl bijdraagt aan die gezonde en stimulerende 

omgeving;

• Hiermee tevens wordt bereikt dat het normaliseren van het gebruik van drugs wordt begrensd: in 

ieder geval mogen in de nabijheid van scholen en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg geen 

coffeeshops toegestaan in onze gemeente; 

• Dit bijdraagt aan ontmoedigingsbeleid; 

 Vraag het College: 

• In het beleid op te nemen dat in de nabijheid van scholen en instellingen voor jeugd- en 

verslavingszorg geen coffeeshops mogen worden gevestigd.  

En gaat over tot de orde van de dag.
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