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Geachte gemeenteraad,

Op 2 juni jl. heeft onze gemeenteraad bijgaande motie unaniem aangenomen. Wij verzoeken u de
inhoud van deze motie te ondersteunen en uw eigen college een soortgelijke opdracht te geven met als
doel gezamenlijk een duidelijk en krachtig signaal aan het kabinet te geven.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Jannie Rijkaart via
(0597) 48 20 00.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

Berlinda Aukema
Secretaris

Cora-Yfke Sikkema
Burgemeester
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Motie : Uitstel lachgas niet meer acceptabel!
De Raad van de gemeente Oldambt, in vergadering bijeen op 2
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juni 2022;

Constaterende da$
het kabinet eind 2019 aankondigde om lachgas op lijst II van de Opiumwet te zetten
waardoor de handel, het bezit en de productie van lachgas voor recreatief gebruik
vanaf dan verboden zou worden,
het ook daadwerkelijk doorvoeren van deze belangrijke stap keer op keer, door
opvolgende, kabinetten wordt uitgesteld,
recent de verwachte dooruoering weer opnieuw is bijgesteld; nu naar januari 2023.

Overwegende dat;
het gebruik van lachgas in toenemende gevallen een eerste stap is naar vormen van
drogerende middelen,
inmiddels algemeen en ruim bekend als ook aangetoond is, hoe schadelijk het
gebruik van lachgas kan zijn voor de gezondheid van gebruikers, voornamelijk
jongeren en zelts gevreesd wordt voor de effecten door langdurig gebruik,
het aantal verkeersslachtoffers als gevolg van lachgasgebruik de afgelopen jaren
explosief is gestegen,
gemeenten in toenemende mate overlast ervaren, in de ruimste zin des woords, met
name in het uitgaansleven,
gemeenten uitgeput raken in hun mogelijkheden tot handhaving en beperking van
schade als gevolg van het lachgasgebruik.

Concluderende daQ
De gemeente Oldambt net als de vele anderen gemeenten de overlast ervaaft met

name in het uitgaansleven, en ook de gemeente Oldambt uitgeput raakt in onze
mogelijkheden tot handhaving en beperking van schade als gevolg van het lachgasgebruik.
verder uitstel enkel leidt tot een onnodig verhoogde druk binnen dezorg als zéker
ook de verslavingszorg, een toenemende overlast en onmacht in handhaving binnen
het publieke domein en relevante stijging van het aantal (verkeers-) ongevallen.

Draagt het college op:
om schriftelijk bij het kabinet de noodklok te luiden en te wijzen op de noodzaak en
urgentie tot opname van lachgas in de Opiumwet en dit niet langer uit te stellen.
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deze motie te verspreiden onder alle gemeenteraden als ondersteuningsverzoek en
opdracht aan hun eigen college met als gezamenl'rjk doel een duidelijk en krachtig
signaal aan het kabinet.

En gaat over tot de orde va
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