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Geachte heer Dufour,
Vlak na de start van het zomerreces ontvingen wij van uw stichting een e-mail met het verzoek of het
college en de raad een verzoek aan het kabinet willen ondersteunen voor een nationaal Burgerberaad
over het drugsbeleid. De gemeenteraad heeft gevraagd om mede namens hen te reageren.
Hieronder treft u onze reactie aan. Door het zomerreces heeft ons antwoord iets langer geduurd dan
gewoonlijk, waarvoor hopelijk uw begrip.
Wij herkennen ons in de door u gekozen centrale vraag en de twee gekozen hoofddoelstelling van het
drugsbeleid, te weten het verminderen van de drugscriminaliteit en het verminderen van
gezondheidsrisico’s. Het drugsbeleid van de gemeente Utrecht is gebaseerd op deze twee pijlers.
De gemeente Utrecht is voorstander van het instrument van burgerberaden. Op 10 maart 2022 heeft
de raad bijna unaniem motie 2022/ M95 Utrechts burgerberaad aangenomen. Deze motie draagt het
college op om een startvoorstel voor lokale burgerberaden te ontwikkelen en daarbij ook te kijken
naar mogelijke onderwerpen. Het drugsbeleid wordt genoemd als mogelijk onderwerp.
In eerdere discussies met de raad over het drugsbeleid en in mondelinge en schriftelijke vragen komt
een burgerraad met regelmaat voorbij als initiatief, bijvoorbeeld in de raadsvragen naar aanleiding van
het manifest Naar een Progressief Utrecht drugsbeleid. Als eerste stap hebben we ingezet op een
stadsgesprek waarvan de resultaten binnenkort met de raad gedeeld worden. Wij sturen u de
uitkomsten ter kennisneming toe, zodat u een indruk krijgt van de opbrengsten van deze dialoog over
alcohol- en drugsbeleid met inwoners.
Waar het gaat om burgerparticipatie heeft het college de raad bij de beantwoording van hierboven
aangehaalde schriftelijke vragen gewezen op de beperkte ruimte voor lokaal drugsbeleid. De
beleidskaders worden vooral gegeven vanuit het Rijk. Voor een burgerberaad met maximaal effect
van de stem van inwoners, herkennen wij ons daarom in uw insteek op nationaal niveau.

Burgemeester en wethouders
Datum
Ons kenmerk

22 september 2022
10440606

Gelet op het bovenstaande is de slotsom dat het college en de raad van de gemeente Utrecht uw
pleidooi voor een nationaal Burgerberaad onderschrijven.
Wij wensen u veel succes in uw overleg met het Kabinet en de Tweede Kamer over uw idee.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,
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