
Motie onderzoek straathandel en drugsoverlast 
De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 7 november 2019, 

 

Constaterende dat: 

• Uit mediaberichten blijkt dat Goese inwoners geconfronteerd worden met de gevolgen van 
straathandel1. 

• Indigo en SMWO aangeven dat de straathandel toeneemt en dat (kwetsbare) jongeren 
daardoor extra risico lopen betrokken te raken bij de aan- en verkoop van drugs.  

• De Goese coffeeshophouders aangeven dat er sprake is van toegenomen straathandel, 
mede door het Ingezetenen-criterium (hierna: I-criterium).  
 

Overwegende dat: 

• Overlast van drugs en straathandel een negatief effect heeft op de uitstraling van de 
gemeente Goes en leidt tot onwenselijke situaties.  

• De risico’s voor (kwetsbare) jongeren hierdoor toenemen. 
• Er binnen landelijke kaders een eigen invulling kan worden gegeven aan het lokaal 

coffeeshopbeleid.  
• Op 1 mei 2012 werd het I-criterium voor de drie zuidelijke provincies ingevoerd. Sindsdien 

wordt het I-criterium ook in de gemeente Goes gehanteerd.  
• Het I-criterium bepaalt dat coffeeshops uitsluitend softdrugs mogen verkopen aan 

personen die zijn ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA).  

• Diverse gemeenten in Zuid-Nederland zijn inmiddels gestopt met het gebruikmaken van 
het I-criterium. Belangrijkste reden hiervoor is de toegenomen overlast veroorzaakt door 
een toenemende illegale staathandel en het weigeren van buitenlandse bezoekers.  
 

Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken of in Goes de illegale straathandel in drugs en hiermee samenhangende 
overlast bestaat en deze eerder is toe- dan afgenomen sinds de invoering van het I-
criterium; 

• Te komen met aanbevelingen om overlast van illegale straathandel en drugscriminaliteit 
tegen te gaan en hierin de effecten van het handhaven of niet-handhaven van het I-
Criterium door gemeenten te betrekken; 

• De ervaringen van onder andere inwoners en ondernemers bij het onderzoek te betrekken. 
• De resultaten van het onderzoek uiterlijk in het voorjaar van 2020 te delen met de raad. 

                                                                    
1 https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/115768/Jongemannen-in-het-water-geduwd-in-Goes 
   https://www.hvzeeland.nl/nieuws/39560-politie-pakt-drugsdealer-op-in-goes/ 
   https://www.pzc.nl/bevelanden/politie-pakt-in-half-uur-tijd-drie-drugsdealers-in-goes~aafb18ce/ 


