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Vragen van het lid Anker (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over het bericht “Coffeeshop bij school niet dicht”. (Ingezonden 8 
februari 2010) 
 
1 
Bent u bekend met het bericht “Coffeeshop bij school niet dicht”? 1) 
 
Antwoord: 
Ja. 
 
2 
Is het waar dat de burgemeester van Amsterdam met alternatieve maatregelen komt om 
te verhinderen dat coffeeshops in de buurt van scholen moeten sluiten?  
 
Antwoord: 
Het is juist dat de burgemeester van Amsterdam met alternatieve maatregelen komt 
aangezien een deel van de Amsterdamse coffeeshops gelegen is binnen 250 meter van een 
school. Het betreft 43 van de totaal 226 coffeeshops in Amsterdam. Er wordt door de 
gemeente Amsterdam gewerkt aan alternatieve maatregelen zoals meer toezicht op 
affichering (om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met reclame voor 
coffeeshops) en aanscherping van het preventiebeleid. Jongeren tot 18 jaar mogen 
coffeeshops niet in en hier wordt streng op gecontroleerd door de gemeente. Hiervoor 
wordt het Horeca Interventieteam ingezet.  
 
 
3 
Hoe verhoudt het beleid van de gemeente Amsterdam zich tot het Bestuursakkoord Rijk-
gemeenten waarin staat dat alle gemeenten uiterlijk in 2011 een minimale afstand van 
250 meter tussen middelbare scholen en coffeeshops moeten hanteren? 
 
4 
Op welke wijze gaat u ervoor zorgdragen dat, zoals in het regeerakkoord en 
beleidsprogramma is opgenomen, er uiterlijk in 2011 geen coffeeshops meer in de 
nabijheid van scholen te vinden zullen zijn?  
 
Antwoord 3 en 4: 
Het afstandscriterium is vastgesteld op 250 meter tenzij kan worden aangetoond waarom 
dit niet mogelijk is en wordt aangegeven welke andere drempelverhogende maatregelen er 
genomen zijn. In de loop van dit jaar wordt aan de hand van de monitor van het 
Bestuursakkoord de balans opgemaakt. Daarna wordt door mijn ministeries en de VNG 
nagegaan of aanvullend beleid nodig is. Ik zal gemeenten erop aanspreken als blijkt dat er 
coffeeshops binnen de grens van 250 meter zijn en er geen aanvullende maatregelen zijn 
genomen. 
 
5 
Is het waar dat de gemeente Amsterdam zelf onderzoek heeft laten doen en dat daaruit 
zou blijken dat softdruggebruik onder leerlingen voor komt op Amsterdamse scholen, maar 
dat dit volgens leraren en leerlingen op de meeste scholen geen groot of acuut probleem 
is?  
 
Antwoord: 
Dat is waar. Uit het onderzoek blijkt dat softdruggebruik onder leerlingen voorkomt op 
Amsterdamse scholen, maar dat dit volgens leraren en leerlingen op de meeste scholen 
geen groot of acuut probleem is. Tevens geeft het onderzoek onder andere aan dat 
volgens de bevraagde leerlingen en docenten preventie de beste remedie tegen 
softdruggebruik onder jongeren is.  



 
 
 
6 
Deelt u de mening dat softdrugs- en alcoholgebruik onder minderjarige leerlingen altijd 
een acuut probleem is, te meer daar uit onderzoek blijkt dat veel drinken en blowen het 
risico op schooluitval vergroot? 2) 
 
Antwoord: 
Ja.  
 
1) Parool, 4 februari 2010 
2) Ministerie van OCW, 22 januari 2010: “Veel drinken en blowen vergroot risico op 
schooluitval” 
http://www.minocw.nl/actueel/nieuws/36088/veel-drinken-en-blowen-vergroot-risico-op-
schooluitval.html  
 
 


