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Aan: 
Het College van Burgemeester & Wethouders
en:
De leden van de Gemeenteraad.

Dames en Heren,

Zoals U maar al te bekend is gaat ons land gebukt onder drugscriminaliteit en drugsgebruik. 

Gemeenten en haar inwoners worden geconfronteerd met grimmige problemen op het gebied van 
openbare orde en veiligheid. De enorme illegale bedragen die met productie van en handel in drugs 
worden verdiend leiden tot ondermijning en corruptie, bedreigingen en aanslagen. 

Het probleem neemt al zo’n 40 jaar gestaag toe en de politiek komt niet tot een oplossing. 
Voorstanders van toestaan en voorstanders van repressie staan lijnrecht tegenover elkaar.

Het huidige Kabinet zet het cannabis-experiment voort. De resultaten daarvan komen echter pas 
over enkele jaren. Voor xtc komt een commissie die therapeutisch gebruik gaat onderzoeken. Voor 
de overige drugs zijn geen plannen.
Daarnaast wordt stevig geïnvesteerd in het voorkomen dat jongeren de drugshandel in worden 
gezogen, en in het bestrijden van zware ondermijnende misdaad. Die laatste bestaat voor een 
overgroot deel uit drugscriminaliteit. 
Zoals de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal onlangs verklaarde kan bestrijding 
echter, hoewel nodig, nooit de oplossing zijn. 
Voor de komende jaren is die dan ook niet in zicht.

Maar het drugsprobleem blijft urgent. Daarom stellen wij een uitweg voor: het organiseren van een 
nationaal Burgerberaad over het drugsbeleid. 

Het burgerberaad is een nog relatief nieuw democratisch middel. Het onderscheidt zich op 3 
essentiële punten van de gebruikelijke inspraak, referenda en petities. 
Het eerste is dat het beraad niet wordt samengesteld uit deskundigen of belanghebbenden, maar 
door middel van loting. Net zoals in het oude Athene waar de democratie is ontstaan! 
Het tweede is dat de deelnemers zich eerst terdege laten informeren over alle facetten van het 
probleem en dan pas tot een oordeel komen.
Het derde verschil is dat bij een goed georganiseerd beraad de politiek zich vooraf in zekere mate 
committeert aan de uitkomsten. 

De vraagstelling zou kunnen luiden: 
“Is een drugsbeleid mogelijk met minder criminaliteit en minder gezondheidsrisico’s? ”.
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Het proces ziet er in grote lijnen meestal zo uit.
In een periode van ongeveer 9 maanden komt het burgerberaad 6 à 7 weekenden bijeen, waarbij het
zich eerst laat informeren door allerlei deskundigen. Daarna wordt onderling gediscussieerd en 
worden in subgroepen aanbevelingen ontwikkeld die met de gehele groep worden besproken. De 
bijeenkomsten worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De deelnemers krijgen een 
dagvergoeding en alle te maken kosten worden vergoed.  
Het proces wordt begeleid door een deskundige organisatie. De uitkomsten zijn ongewis en 
weldoordacht. 

Ierland gaat als eerste land een Burgerberaad, een “Citizens Assembly” over drugs organiseren, en 
wel in de eerste helft van het komend jaar. Het land slaagde er eerder in, via een burgerberaad het 
politiek uiterst omstreden onderwerp abortus tot een algemeen geaccepteerde oplossing te 
brengen.

Onze vraag is of U dit idee wilt ondersteunen. Mogen wij uw reactie ontvangen?
Wij willen het gezamenlijk gaan voorleggen aan Kabinet en Kamers. Het kan een doorbraak 
betekenen voor de impasse waarin wij al zo lang verkeren! 

Met vriendelijke groet – Raimond Dufour, voorzitter Stichting Drugsbeleid
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                                                            _____________


