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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom indien de last dient tot 
handhaving van regels die het gemeentebestuur uitvoert, in casu de Algemene plaatselijke 
verordening Dordrecht. 

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Er worden voor het eerst dwangsommen geïnd wegens overtreding van opgelegde lasten onder 
dwangsom voor het vervoeren van inbrekerswerktuigen en het openlijk dealen van drugs.

Wat is de te delen informatie?
Vorig jaar is, in aanvulling op de strafrechtelijke aanpak, gestart met het opleggen van lasten 
onder dwangsom aan personen die zich schuldig maken aan overtreding van de volgende artikelen 
uit de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV):

 art. 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen en
 art. 2:74 Drugshandel op straat.

Deze bestuurlijke aanpak heeft als doel om potentiële overtreders af te schrikken en om herhaling 
te voorkomen.

Sinds juni 2019 zijn 42 lasten opgelegd voor het vervoer van inbrekerswerktuigen en 48 voor de 
openlijke handel in drugs.

Recent is bij vier personen vastgesteld dat zij de opgelegde last hebben overtreden en zich 
opnieuw schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de genoemde APV-bepalingen. Het gaat in 
twee gevallen om het vervoeren van inbrekerswerktuigen en in twee gevallen om drugshandel op 
straat.
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Als gevolg hiervan zijn per overtreding dwangsommen verbeurd van respectievelijk € 2.500,- 
(inbrekerswerktuigen) en € 5.000,- (drugs).

Voor het innen van deze dwangsommen zijn invorderingstrajecten gestart.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
In afstemming met de leden van het driehoeksoverleg (Burgemeester, Officier van Justitie 
en Politiechef) is besloten om de huidige werkwijze, waarin zowel strafrechtelijk als bestuurlijk 
wordt opgetreden, te continueren.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.


