VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR
Van:
Ontvangen:

CDA, L. Stamsnieder
18 september 2020

Onderwerp: : Ondermijning op het platteland en drugsgebruik in Tubbergen.

Aan de voorzitter van de raad,
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 22 september 2020.
Vragen gericht aan: het college van B&W

In het programma Nieuwsuur van zondag 13 september kwam ondermijning op het platteland aan
bod.
Hier werd een beeld geschetst dat in de Gelderse Achterhoek en Twente dat er crystal meth labs in
opkomst waren. Leeg staande boerderijen en schuren worden gehuurd van agrariërs die gestopt zijn
met hun activiteiten. Criminelen huren deze leeg staande gebouwen. Veelal benaderen zij diegene die
in financiële problemen zijn. Het zijn gemakkelijke prooien die zwichten voor het geld. Soms worden
de agrariërs gedwongen hun schuren/ boerderij te verhuren. En een keer begonnen is er geen einde.
De criminelen zijn niets ontziend.
Crystal meth is een sterk verslavend drug die vele levens vernietigd. Dit moeten we niet willen binnen
onze gemeente maar ook niet daarbuiten.
Ook komt het voor dat schuren/ boerderijen gebruikt worden voor het kweken van hennep.
In de gemeente Tubbergen stoppen steeds meer agrariërs met hun bedrijf.
Het CDA maakt zich zorgen over bovenstaande ontwikkelingen. In 2017 heeft het CDA hierover ook al
haar zorgen geuit.
Hierbij de volgende vragen:
1. Is het college bekend met hoe de situatie is in de gemeente Tubbergen?
2. Zijn de leegstaande schuren/ boerderijen in beeld?
3. Worden er preventieve controles uitgeoefend bij leegstaande schuren/ boerderijen?
4. Hoe worden deze controles uitgeoefend?
5. Zijn de controles structureel?
6. Is dit wettelijk toegestaan?
7. Zo nee, welke stappen kan het college ondernemen in de preventie sfeer?
8. Kunnen erven coaches hierbij een rol vervullen?
9. Is hier ook een taak voor LTO weggelegd?
10. Zijn we binnen de gemeente Tubbergen geconfronteerd met drugsafval?
11. Zo ja, wie is verantwoordelijk voor het opruimen ervan?

Drugsgebruik in de gemeente Tubbergen:
1. Hoe staat het met het drugs gebruik in de gemeente Tubbergen?

2. Is het bij het college bekend dat in enkele kernen last ondervonden wordt in de nachtelijke
uren bij het dealen van drugs?
3. Welke controles zijn er binnen de gemeente Tubbergen?
4. Welke preventieve maatregelen worden er genomen?
5. Is het bij de politie bekend dat er signalen worden gegeven zodat kopers van drugs weten
waar ze moeten zijn voor de koop van drugs?
6. Is de capaciteit van de politie en BOA’s voldoende om in deze coronatijd daarnaast ook
nog te controleren op drugs gebruik/ verkoop en ondermijning?

Ondertekening en naam:
Namens de fractie CDA

L.P. (Leo) Stamsnieder
Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat tijdens het
vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van
de vergadering bij de voorzitter.

