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 Voor alle informatie over Gemeente Etten-Leur gaat u naar www.etten-leur.nl of bel ons op nummer 14 076. 
U bent, op afspraak, welkom bij Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor. 

Beste leden van de fractie,

Wij ontvingen uw brief van 20 september 2021, waarin u vragen stelt over de ondertekening van het 
manifest drugscriminaliteit. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. Klopt het dat de burgemeester van de gemeente Etten-Leur dit manifest niet 
meeondertekend heeft?
Het klopt dat de burgemeester van Etten-Leur dit manifest niet heeft ondertekend.

2. Welke afwegingen heeft de burgemeester gemaakt om dit manifest niet mee te 
ondertekenen?
Het manifest gaat uit van de volgende vier kernpunten: (1) pak en pluk criminelen, (2) breek 
de gouden roltrap (ofwel: de criminele carrière) af, (3) legaliseer softdrugs, haal het 
verdienmodel weg en (4) mobiliseer de samenleving. Onze burgemeester onderschrijft de 
gedachten die ten grondslag liggen aan het manifest. Vorig jaar heeft onze gemeente, naar 
aanleiding van het experiment gesloten coffeeshopketen, gesproken met de raad en een 
onderzoek gehouden onder een grote groep inwoners. De inhoud en de toon van deze 
dialoog over met name punt 3 (legaliseren van softdrugs) waren voor de burgemeester 
aanleiding om het manifest nu niet te ondertekenen. 

3. Heeft het niet meeondertekenen van dit manifest consequenties voor de regionale aanpak 
ten aanzien van drugscriminaliteit voor de gemeente Etten-Leur en zo ja, welke? 
Drugscriminaliteit is een belangrijk speerpunt op het gebied van veiligheid. Wij hopen en 
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verwachten dat de regionale en landelijke aanpak ten aanzien van drugscriminaliteit de 
komende jaren alleen maar toeneemt. Daar kan het manifest bij helpen. Vanzelfsprekend 
vindt de inzet van politie en veiligheidsdiensten op alle plaatsen in de regio met dezelfde 
betrokkenheid plaats. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Dhr. drs. C. Smits 
Gemeentesecretaris

Mw. dr. M.W.M. de Vries
Burgemeester
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