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Venlo, 16 mei 2021. 
 
Op zaterdag 15 mei namen wij kennis van het artikel ‘Gemeente Venlo zoekt menselijke maat in haar beleid’ in 
Dagblad de Limburger. Wij hebben kennisgenomen van RIB 053 over dit onderwerp en waarderen de inzet van 
het college en verantwoordelijk wethouder Vervoort om te zoeken naar de menselijke maat. Ten aanzien van 
het onderdeel ‘woningsluiting bij hennepteelt’ leven er bij onze fractie nog enkele vragen. Zo lazen wij in het 
bovengenoemde krantenartikel de volgende passage:  
 
“In sommige gevallen bleek ook dat het beleid een obstakel vormt voor de menselijke maat en een 
tevredenstellende oplossing. Een voorbeeld is de sluiting van woningen als er drugs zijn gevonden. Ook Venlo 
hanteert het strenge beleid dat een woning op slot gaat zodra bijvoorbeeld een hennepplantage is 
aangetroffen, ongeacht of daarmee ook minderjarige kinderen op straat worden gezet. (…) Wethouder Vervoort 
(Sociale Zaken, SP) vindt de aanpak te kort door de bocht”. 
 
Naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Is het juist dat wethouder Vervoort van mening is dat het huidige beleid ten aanzien van de sluiting 
van woningen als er drugs zijn gevonden een obstakel vormt voor de menselijke maat? Is het juiste dat 
hij van mening is dat de huidige aanpak ‘te kort door de bocht’ is? 

2. Welk beleid wordt in bovenstaande passage hier precies bedoeld? Waar ligt dit vast, door wie is dit 
vastgesteld en wiens bevoegdheid betreft dit?  

3. Wat wordt er door wethouder Vervoort exact bedoeld met de opmerking ‘te kort door de bocht’? 
4. In de RIB wordt gesproken over in totaal 19 ingebrachte casussen voor de ‘Piliot Menselijke Maat’. 

Hoeveel van deze casussen hadden betrekking op woninguitzetting naar aanleiding van drugsvondsten 
c.q. hennepplantages. Kunt u ons de interne documenten, adviezen, notities danwel 
gespreksverslagen die betrekking hebben op de gewijzigde beleidsopvatting op dit onderdeel 
toekomen?  

5. Deelt het college van burgemeester en wethouders de opvatting van wethouder Vervoort dat ‘het 
strenge beleid’ rondom de aanpak van hennepplantages ‘te kort door de bocht is’? Is er specifiek over 
dit onderdeel binnen het college gesproken? 

6. Deelt de burgemeester vanuit zijn eigenstandige bevoegdheid op het gebied van openbare orde en 
veiligheid de in het artikel genoemde opmerking van wethouder Vervoort dat het huidige beleid op 
het gebied van drugsvondsten in woningen en aanpak hennepplantages een obstakel vormt voor de 
menselijke maat? Zijn de opvattingen van wethouder Vervoort op dit punt van tevoren afgestemd met 
de burgemeester? Zo ja, wanneer is dit gebeurt en op welke wijze? 

7. Kan de burgemeester een algehele appreciatie geven van de in het artikel naar voren gebrachte 
opvattingen op het punt van drugsbeleid? 

8. In bovenstaand artikel lezen we dat de proef “in sommige gevallen heeft (…) geleid tot aanpassing van 
het beleid”. Kunt u ons een exact overzicht geven van de aanpassingen van het beleid? Wanneer is dit 
vastgesteld, waar is dat gebeurt en door wie is dit gewijzigde beleid vastgesteld? Is dit ook het geval 
geweest op het gebied van aanpak van drugsvondsten in woningen en aanpak hennepplantages? 

9. Wanneer het huidige beleid op het gebied van drugsvondsten en hennepplantages daadwerkelijk ‘een 
obstakel vormt’ voor de menselijke maat op welke wijze wordt het beleid dan gewijzigd? Wanneer en 
hoe bent u van plan de gemeenteraad in te lichten over de nieuwe inzichten en bijbehorende 
beleidswijziging? Zo nee, waarom niet? 

10. Hoeveel huisuitzettingen naar aanleiding van het ‘strenge beleid’ rondom drugsvondsten en 
hennepplantages hebben er afgelopen twee jaar plaatsgevonden? In hoeveel gevallen zijn daarbij 
kinderen op straat gezet?  

11. Bieden de huidige juridische waarborgen, bijvoorbeeld via een voorlopige voorziening bij de rechter, 
volgens het college onvoldoende beschermingen in schrijnende gevallen? Zo ja, kunt u dit toelichten 
aan de hand van een praktijkvoorbeeld? Zo nee, waarom is er dan alsnog een beleidswijziging nodig?  
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