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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Lokaal Dinkelland met betrekking 
tot het onderwerp openbare veiligheid/verdovende middelen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
Zijn u signalen en/of cijfers bekend over (toegenomen) drugsgebruik in de gemeente Dinkelland? 
 
Antwoord 1: 
Er zijn bij de burgemeester geen signalen bekend over (toegenomen) drugsgebruik met name onder 
jongeren in onze gemeente. Dit beeld wordt ondersteund door interne informatie vanuit het sociale domein 
en vanuit toezicht en handhaving. Verder hebben de toezichthouders geen meldingen/klachten ontvangen 
over overlastzaken met betrekking tot drugsgebruik. 
Ook de politie ziet in de afgelopen drie jaar geen cijfermatige toename van geregistreerde drugsgerelateerde 
incidenten. Het beeld uit de wijken bevestigt dat.  
 
Vraag 2: 
Zo ja, in welke mate doet zich dat voor? 
 
Antwoord: 2 
De politie ziet wel dat een groot deel van de personen met multi-problematiek ook een drank- of 
drugsafhankelijkheid heeft. Dit concentreert zich in Denekamp. 
 
Vraag 3: 
Zijn cijfers bekend van het aantal aanhoudingen en veroordelingen van drugsdealers en drugsverslaafden in 
onze gemeente? 
 
Antwoord 3: 
De cijfers over drugshandel zijn vastgelegd in een bijlage bij deze raadsbrief. Deze cijfers zijn afkomstig van 
gegevens van de politie over de jaren 2016/2020. Cijfers over het aantal veroordelingen kan de politie niet 
zien. Op basis van statistieken is niet te achterhalen of in vermelde incidenten ook een aanhouding is 

 



verricht. Er kunnen namelijk ook incidenten bij zitten waarin bijvoorbeeld alleen drugs is aangetroffen in 
geringe hoeveelheid of zonder eigenaar. 
Verder laat de politie weten, dat drugsverslaafd zijn niet strafbaar is. Daarom wordt hiervan geen registratie 
bij gehouden. 
 
Vraag 4:. 
Wijken volgens de statistieken de cijfers voor Dinkelland af van gemiddelden voor een gemeente als de onze 
en zo ja, in welke mate? 
 
Antwoord 4: 
De gemeente Dinkelland wijkt niet af van vergelijkbare gemeenten. 
 
Vraag 5: 
Maakt dit onderwerp deel uit van de overleggen die u heeft met de Politie en het OM? 
 
Antwoord 5: 
Het gebruik van drugs door inwoners van onze gemeente, maar ook de locaties waar gedeald wordt, dan 
wel geproduceerd, worden besproken in de reguliere overleggen van burgemeester met politie. Deze 
onderwerpen worden ook geagendeerd voor de Gezagsdriehoek van de gemeenten in Noordoost Twente. 
Het OM neemt daar aan deel. 
 
Naast de genoemde overleggen wordt er vanuit het sociale domein ingezet op preventie van het gebruik van 
alcohol en drugs door jongeren. Voorbeelden hiervan zijn het Lokaal Sportakkoord, de 
bewustwordingscampagnes voor en tijdens kampeerfeesten door jongeren en de samenwerking op dit 
thema met scholen. 
 
Vraag 6:. 
Welke prioriteit geeft het politieapparaat aan dit onderwerp? 
 
Antwoord 6: 
De prioriteiten van de politie worden bepaald in de Gezagsdriehoek van de NOT-gemeenten. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


