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Data

Beeldvormende avond
Ter kennisname
Opiniërend
Besluitvormend

Communicatie extern
Openbare besluitenlijst
Persinformatie
Bekendmaking
Persgesprek
Inspraak

Ja

Onderwerp:
Adviesnota over dwangsombesluit artikel 2:74 APV Loon op Zand 2020 ter zake drugshandel op
straat.
Voorstel
1. aan een overtreder van artikel 2:74 APV Loon op Zand 2020 ter zake drugshandel op straat, een
last onder dwangsom opleggen.
Openbare besluitenlijst
Het college besloot aan een overtreder van artikel 2:74 APV Loon op Zand 2020 ter zake drugshandel
op straat, een last onder dwangsom opleggen.
Inleiding
Verbalisanten waren op 22 maart 2021 bezig met een algemene surveillance, gericht op handhaving
van de avondklok. Omstreeks 00.45 uur hielden verbalisanten K. staande in de Vondelstraat te
Kaatsheuvel. In de rapportage schrijven verbalisanten:
‘Ik vroeg aan Karagedikli (K.) waarom hij buiten was, gezien de avondklok. Ik hoorde dat K. zei dat hij
naar een vriendin reed, omdat hij zijn oplader leeg was en hij zou bij zijn vriendin een oplader kunnen
ophalen. Ik vroeg K. waarom dat nog zo laat moest. Ik hoorde dat hij zei dat hij morgenvroeg moest
werken en dat daarom zijn telefoon opgeladen moest zijn’.
‘Ik zag dat K. erg nerveus was. Ik zag dat zijn handen trilden. Ik vroeg aan K. of hij uit wilde stappen.
Ik hoorde dat K. zei dat dit geen probleem was. Ik trok vervolgens de bestuurdersdeur open. Ik zat dat
K. nog op zijn bestuurdersstoel zat. Ik zag dat op de grond tussen zijn benen 3 gripzakjes lagen met
daarin een witte substantie. Dit deed mij vermoeden dat het cocaïne betrof. Ik zag dat in elk gripzakje
ongeveer gebruikershoeveelheid zat. Ik zag dat er ook nog een gripzakje lag met daarin hennep. Ik
zag dat de broeksriem van K. open was. Ik zag dat ook zijn gulp open stond. Het is mij bekend dat
drugsdealer veelal harddrugs verstoppen in hun onderbroek wanneer ze zich verplaatsen op de
openbare weg’.
‘Vervolgens K. overgebracht naar het cellencomplex te Tilburg’.
Onderzoek witte substantie en Hennep.
De gripzakjes zijn in beslag genomen door de politie. Na een test bleek het te gaan om;
a. 0,75 gram (NETTO) cocaïne (verdeeld over drie zakjes)
b. 1,04 gram (NETTO) hennep (verdeeld over een zakje)
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Beoogd effect
We willen met het opleggen van een last onder dwangsom voorkomen dat de desbetreffende
overtreder recidiveert en in strijd handelt met artikel 2:74 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Loon op Zand.
Argumenten
1.1 De gemeente onaantrekkelijk maken voor dealers door adequaat in te grijpen
x
1.2 Voorkomen dat betrokkene recidiveert en handelt in strijdt met artikel 2.74 van de Algemene
Plaatselijke Verordening
x

Kanttekeningen

Afstemming met andere afdelingen/clusters:
Ondernemingsraad:
Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden.
Personeel en organisatie consequenties:
Nee
I&A
Nee
Communicatie
Het dwangsombesluit wordt aangetekend en per reguliere post verzonden aan K.
Bestuurlijk-juridische aspecten
Nee
Financiën
Er zijn geen kosten aan dit advies verbonden.
Bijlagen
1. Brief van 22 maart 2021: voornemen last onder dwangsom
2. (concept)Dwangsombesluit
3. Bestuurlijke rapportage 'dealer' (politiemutatie)
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