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Geachte fractie, 

Steenbergen, 20 december 2016 

Eind november stelde uw fractie ons - overeenkomstig artikel 40 van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad - een viertal vragen naar 
aanleiding van een artikel in BN/DeStem van 16 november 2016. Daarin ging het over 
de enorme winsten die de georganiseerde misdaad haalt uit de productie van, en 
handel in drugs. Het artikel meldde dat een inwoner van onze gemeente recent door 
de rechtbank was veroordeeld tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en tot 
het terugbetalen van 6 15.000,-, oftewel een derde van de totaal door hem behaalde 
winst uit de teelt van weet in zijn woning. 

Uw vragen geven wij hieronder nog eens weer met aansluitend per vraag ons 
antwoord. 

U vroeg ons: 
1. Welk orgaan is bevoegd tot het kwijtschelden van dit soort maatschappelijke 

vorderingen? 
Zoals in het artikel van BN/DeStem al werd aangegeven gaat het hier om een 
uitspraak van de rechtbank. Het betreft illegaal verkregen winsten en in dat geval is 
alleen de rechter bevoegd om die, op basis van - wat in de volksmond heet - de pluk-
ze-wetgeving, van veroordeelde criminelen af te pakken. 

2. Als dat het college is, is het college voornemens om het resterende bedrag 
alsnog via een conservatoir beslag en fiscale voordeel van aftrekpost van 
C 15.000,- terug (te) vorderen op de dader? Als dat niet het geval is wat is daar 
de reden van? 

Ons college heeft geen enkele bevoegdheid op dit vlak. 
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3. Als dat niet het college is, wil het college/de portefeuillehouder dan alsnog bij de 
wel bevoegde instantie aandringen dat dergelijke schulden niet worden 
kwijtgescholden? 

De rechterlijke macht is geheel autonoom in haar besluitvorming. De landelijke 
politiek heeft middels vaststelling van de pluk-ze-wetgeving de rechter instrumenten 
gegeven om illegale winsten in te vorderen. Het is aan de rechter om te bepalen of 
men daarvan in individuele casussen gebruik maakt. 

4. Is het college voornemens om in navolging van de Tilburgse wijk Korvel samen 
optrekken met politie en mensen van de diverse Netbeheerder om van deur tot 
deur mensen te waarschuwen voor het gevaar van een wietplantage in de 
gemeente Steenbergen? 

Indien net al in de wijk Korvel sprake zou zijn van exceptioneel veel voorkomende 
weetplantages dan zou een dergelijke actie te overwegen zijn. Zo'n situatie doet zich 
gelukkig momenteel niet voor in onze gemeente. Dat neemt niet weg dat mede op 
aangeven van de samenwerkende gemeenten in het politiedistrict De Markiezaten 
woningcorporaties een stringent beleid hanteren waar het gaat om hennepplantages 
in hun woningen. Zodra dergelijke plantages worden ontdekt, volgt in praktisch alle 
gevallen eenzijdige opzegging van het huurcontract. Uiteraard is dit door 
woningcorporaties uitvoerig gecommuniceerd naar de huurders van hun woningen. 
Indien weetplantages in andersoortige woningen worden ontdekt geldt het 
Damoclesbeleid. Dat beleid - gelijkluidend op de Brabantse Wal - impliceert dat men 
bij de eerste ontdekking een waarschuwing krijgt van de burgemeester van de 
betreffende gemeente. Bij een recidive volgt sluiting van de woning voor een periode 
van 3 maanden. 

In het verlengde van de problematiek van weetplantages in woningen geldt dat 
criminelen zich steeds vaker richten op leegstaande agrarische- en anderszins 
bedrijfspanden in het buitengebied. De burgemeester heeft ondernemers daarover via 
de ZLTO en het OPS gewezen op de risico's en op het Damoclesbeleid dat voor 
bedrijfsruimten veel stringenter is, namelijk geen waarschuwing maar in principe direct 
sluiting voor tenminste 3 maanden bij constatering van weetplantages of 
drugslaboratoria. De brief die de burgemeester stuurde treft u als bijlage aan bij deze 
brief. 

Wij nemen aan uw vragen hiermede in voldoende mate te hebben beantwoord. Deze brief 
zal, overeenkomstig de daarover met de raad gemaakte afspraken, tevens via de griffie ter 
kennis worden gebracht van de leden van onze gemeenteraad en aan de lokale media. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burge meester, 

e Jongh RA ìeľt, MBA 

2 


