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Opgave 3  Politieke besluitvorming: Einde aan het  
      gedoogbeleid? 

 
 25 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het garanderen van de openbare orde en veiligheid. 

“… het moet cannabisgebruikers afschermen van het criminele circuit 
van handel in harddrugs.” (regels 9-12) / “… aanvullende eisen stellen 
aan coffeeshops om overlast voor de omgeving te voorkomen.” (regels 
19-22) / “Als een coffeeshop de regels overtreedt, worden eigenaars 
en exploitanten bestuurlijk ... en/of strafrechtelijk aangepakt.” (regels 
22-26) 1 

• De zorg voor volksgezondheid. 
“Dit moet voorkomen dat cannabisgebruikers in aanraking komen met 
... harddrugs; en moet daarmee de lichamelijke en psychische risico’s 
en schade voor de gebruiker beperken.” (regels 4-9) 1 

 
Opmerking 
Alleen een punt toekennen voor een juiste hoofdtaak met een juiste 
verwijzing naar de tekst.

 26 maximumscore 2 
• Het opportuniteitsbeginsel 1 
• Het opportuniteitsbeginsel houdt in dat het Openbaar Ministerie kan 

afzien van vervolging van strafbare feiten als daarmee een hoger 
algemeen maatschappelijk belang wordt gediend, in dit geval  
de volksgezondheid (scheiding van hard- en softdrugsmarkten) / de 
openbare orde (het afhouden van softdrugsgebruikers van het 
criminele circuit) 1 

 
 27 maximumscore 2 

• In de invoerfase 1 
• Buurtbewoners hebben bezwaarschriften tegen de aanvraag voor 

verlenging van de vergunning bij de gemeente. Je kunt deze 
bezwaarschriften beschouwen als invoer van een eis voor een nieuwe 
beleidsmaatregel, namelijk de afwijzing van de aanvraag 1 

 
of 
 
• In de feedbackfase 1 
• Het bestaan van de coffeeshop is eerder al goedgekeurd door de 

gemeente. Nu reageert de buurt op dit besluit door bezwaarschriften in 
te dienen 1 
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 28 maximumscore 2 
• Voordeel via een politieke partij: een politieke partij probeert zelf macht 

te verwerven. Als dit gelukt (is) kan de politieke partij deze macht 
direct aanwenden om het beleid in de gewenste richting te veranderen 
/ politieke partijen hebben directe toegang tot partijgenoten die macht 
bekleden 1

• Voordeel via een pressiegroep: een pressiegroep hoeft niet, zoals een 
politieke partij, zich bezig te houden met alle beleidsterreinen / hoeft 
niet alle belangen tegen elkaar af te wegen / hoeft geen compromissen 
te sluiten. Een buurtcomité hoeft alleen de belangen van de 
buurtbewoners te behartigen / een pressiegroep kan buurtbewoners 
mobiliseren ongeacht hun partijpolitieke voorkeur zonder daardoor in 
partijpolitiek vaarwater terecht te komen 1 

 
 29 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
− CDA: christendemocratische stroming / confessionele stroming 
− VVD: liberale stroming 
− ChristenUnie: christenorthodoxe stroming / confessionele stroming 
− SGP: christenorthodoxe stroming / confessionele stroming 
− SP: socialistische stroming 
 
Indien vijf politieke stromingen juist 3 
Indien vier politieke stromingen juist 2 
Indien twee of drie politieke stromingen juist 1 
Indien één of geen politieke stroming juist 0 
 

 30 maximumscore 4 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• (Een proef met) het legaliseren van softdrugs is te benoemen als een 

progressief standpunt, want gericht op maatschappelijke verandering / 
want meer vrijheid van het individu op het gebied van waarden, 
normen en moraal /  
Afschaffen van het gedoogbeleid is te benoemen als progressief: ter 
bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving en gericht op 
meer sociale gelijkheid  2 

• Afschaffen van het gedoogbeleid / een meer repressief optreden van 
de overheid is te benoemen als conservatief: gericht op behoud van 
traditionele waarden en normen / waarden als gezag en orde / normen 
en goede zeden van de samenleving gaan boven de vrijheid van het 
individu  2 

 
Opmerking 
Alleen twee punten toekennen voor een juist standpunt met bijbehorende 
waarde. 
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 31 maximumscore 2 

• De VVD moet eerst nog discussiëren over het standpunt van de partij. 
Ze moeten de voors en tegens van verschillende opvattingen nog 
tegen elkaar afwegen 1 

• Hiermee vervult zij de aggregatiefunctie (het tegen elkaar afwegen en 
bij elkaar brengen van wensen, eisen en belangen) 1 

 
 32 maximumscore 1 

Volgens het legaliteitsbeginsel kan een burger alleen bestraft worden voor 
gedrag dat in de wet verboden is. 
 Opmerking 
Voor het noemen van de juiste naam met de juiste betekenis wordt een 
punt toegekend.

 33 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Nederland heeft een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. In dit 

stelsel is de kans klein dat een partij de meerderheid haalt. Daarom zal 
er samenwerking met andere partijen gezocht moeten worden 1 

• Een regeerakkoord (waarin politieke partijen zich bereid verklaren met 
elkaar een regering te vormen en de hoofdlijnen afspreken van het 
beleid dat die regering moet voeren) vergemakkelijkt een duurzame 
samenwerking (voor de tijd van vier jaar) 1 

 
 34 maximumscore 1 

Het regeerakkoord is een compromis tussen de wensen van de 
coalitiepartners. Een coalitiepartner (zoals de PvdA in deze opgave) zal in 
ruil voor ‘weggegeven’ standpunten, de steun van anderen voor eigen 
standpunten op andere terreinen verwerven / regeringsinvloed verkrijgen. / 
Een coalitiepartner probeert vaak (als niet de volledige wens gerealiseerd 
kan worden) ten minste een deel binnen te halen. 
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 35 maximumscore 4 

• De situatie wordt als ongewenst ervaren door een groot aantal mensen 
en/of sleutelfiguren 1 

• Eén van de volgende verwijzingen naar de tekst: 1 
− “Op lokaal niveau klinkt de roep om de verkoop via coffeeshops in te 

perken veelvuldig, luid en duidelijk.” (regels 56-58)  
− Burgemeesters geven aan dat veel gemeentes overlast ondervinden. / 

Er wordt een oproep gedaan een topontmoeting te organiseren van 
bestuurders. (regels 75-87) 

 
• De negatief beoordeelde situatie roept hevige emoties op of komt vaak 

voor  1 
• Eén van de volgende verwijzingen naar de tekst: 1 
− Burgemeesters geven aan dat veel gemeentes last hebben van 

coffeeshops. (regels 75-87) 
− De Rotterdamse wethouder Schrijer laat duidelijk zijn afkeer blijken van 

het te makkelijk verkrijgbaar zijn van softdrugs en het gemak waarmee 
een kwart van de jongeren iedere dag gebruikt! (regels 56-68) 

− Juist het gebruik van kinderen in zwakkere wijken is “een enorm 
probleem”. (regels 69-74) 

− “Het drugstoerisme … waren hun ‘boven het hoofd gegroeid’.” (regels 
84-87) 

− “Dat incident lijkt slechts een ‘zoveelste irritatie’ …” (regels 88-89) 
  

 36 maximumscore 2 
• Intergouvernementele samenwerking is internationale samenwerking 

tussen (soevereine) lidstaten, waarbij de lidstaten hun zeggenschap 
houden / zelf beslissen hoever deze samenwerking gaat 1 

• Op het beleidsterrein van justitie is gekozen voor intergouvernementele 
samenwerking / Het intergouvernementele karakter blijkt uit het 
gegeven dat het mogelijk is voor Nederland om eigen wetten / beleid te 
maken voor coffeeshops / dat het justitieel beleid van Nederland niet 
ondergeschikt is aan Europees beleid 1 

 
Opmerking  
Het antwoord ‘supranationale samenwerking’ met een uitleg, moet fout 
worden gerekend. 
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