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Opgave 3  ‘Het failliet van het gedogen’ 

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 . 

Inleiding 
In 2015 is het rapport ‘Het failliet van het gedogen - Op weg naar de 
cannabiswet’ gepresenteerd. Dit rapport is opgesteld door een werkgroep 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De werkgroep is 
opgericht omdat de gemeenten grote problemen ervoeren van het 
cannabisbeleid, met name problemen op het gebied van gezondheid en 
criminaliteit en veiligheid. Het doel van de werkgroep was om de 
problemen, oplossingsrichtingen en de mogelijke consequenties van die 
oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Tekst 6 komt uit het rapport en 
geeft een beeld van de overlast in een gemeente. Ook tekst 7 is afkomstig 
uit het rapport. 

Gebruik tekst 6. 
2p 20 Leg uit dat integraal veiligheidsbeleid om drugsoverlast tegen te gaan 

de sociale cohesie in een wijk kan versterken. Gebruik in je uitleg: 
 een voorbeeld van integraal veiligheidsbeleid uit tekst 6; 
 de omschrijving van het kernconcept sociale cohesie. 

Gebruik tekst 6. 
In de omgeving van coffeeshops zijn vaak straatdealers actief. 
Straathandel van cannabis is strafbaar. 
Er zijn verschillende theorieën die crimineel gedrag verklaren, zoals de 
gelegenheidstheorie. Deze theorie omvat drie factoren die het niveau van 
de criminaliteit bepalen. Eén van deze factoren is de aanwezigheid van 
potentiële daders. 

2p 21 Geef met behulp van de twee andere factoren uit de gelegenheidstheorie 
een verklaring voor het niveau van criminaliteit in de omgeving van 
coffeeshops. Gebruik in je antwoord bij elke factor een voorbeeld uit 
tekst 6. 

Gebruik tekst 7. 
In tekst 7 wordt gesteld dat veel, vooral kwetsbare, mensen betrokken 
raken bij de cannabisproductie en -handel. 

3p 22 Leg uit dat in het betrokken raken van deze mensen bij de 
cannabisproductie en -handel twee kernconcepten bij het hoofdconcept 
vorming te herkennen zijn. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijvingen van twee kernconcepten bij het hoofdconcept 

vorming; 
 één voorbeeld uit tekst 7 dat past bij beide kernconcepten. 
Noem telkens ook de naam van het kernconcept. 
Je mag het kernconcept ‘socialisatie’ niet gebruiken. 
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Aan de hand van fasen in het systeemmodel van politieke besluitvorming 
kan worden uitgelegd dat beleidsvorming een doorgaand proces is. Een 
van de fasen in het systeemmodel is de uitvoer-fase. 
De conclusie in het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten was dat het gedoogbeleid voor 
cannabis onhoudbaar is en een effectieve aanpak van 
gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg staat.  
In het rapport wordt de oproep gedaan om na 40 jaar gedogen een einde 
te maken aan het gedoogbeleid en wordt de overheid (wetgever) 
opgeroepen om met een landelijk programma van experimenten met een 
geregelde cannabisketen te komen. 

2p 23 Leg uit dat uit bovenstaande informatie over het rapport blijkt dat 
beleidsvorming een doorgaand proces is. Gebruik in je uitleg twee andere 
fasen (dan de uitvoer-fase) in het systeemmodel van politieke 
besluitvorming. Noem ook de naam van de fasen. 
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Opgave 3  ‘Het failliet van het gedogen’ 

tekst 6 

Een wijk in een gemeente in het 
zuiden van het land laat de 
problematiek [van de overlast] zien. 
In die wijk zitten twee coffeeshops 
dicht bij elkaar. Deze coffeeshops 5 
trekken (…) veel klanten aan, onder 
wie veel drugstoeristen uit Duitsland. 
De omgeving van de coffeeshops is 
ook een vindplaats van klanten voor 
straatdealers, die proberen hun waar 10 
te verkopen aan de klanten van de 
coffeeshops. De route van de 
parkeerplaats tot de coffeeshop is 
het domein van de straatdealers. En 
dat trekt weer personen aan die niet 15 
in de coffeeshops terecht kunnen, 
zoals jongeren of drugstoeristen. De 
straatdealers zijn de laatste jaren 

sterk geprofessionaliseerd. Er zijn 
spotters die potentiële klanten 20 
aanspreken, lopers die de potentiële 
koper meenemen naar een plek uit 
het zicht van de camera’s in de wijk 
en mobiele runners die de drugs naar 
de koper toebrengen. Hierdoor 25 
kunnen ze goed uit het zicht van de 
camera’s en de politie blijven.  
De gemeente werkt samen met de 
coffeeshops, bewoners, studenten-
huisvesting, instellingen en politie en 30 
handhavers hard aan het aanpakken 
van de problematiek. En met succes: 
de overlast in de wijk en onveilig-
heidsgevoelens onder bewoners zijn 
sterk afgenomen. 35 

naar: vng.nl, 2015 

tekst 7  

Georganiseerde criminaliteit 

[Een] perspectief is dat van de 
georganiseerde criminaliteit die 
betrokken is bij de cannabisproductie 
en -handel. We zien dat er een sterk 

5 gediversifieerde en gespecialiseerde 
cannabisindustrie is ontstaan. Er zijn 
netwerken waarin grote en kleine 
criminelen, handelaren, telers, 
facilitatoren én coffeeshops met 

10 elkaar verbonden zijn. (...) 
We zien een democratisering van de 
cannabisproductie en -handel 
ontstaan. Steeds meer mensen raken 
betrokken. Voor veel, vooral 

15 kwetsbare, mensen is het huisvesten 
van een kwekerijtje een makkelijke 
manier om geld te verdienen. En min 
of meer gelegitimeerd door het feit 
dat cannabisgebruik wel gedoogd 

20 wordt. Deze toch al kwetsbare 
mensen komen zo in netwerken 
terecht waarin criminele normen, 
waarden en omgangsvormen gelden 
(denk aan intimidatie en geweld) en 

25 waar ze maar moeilijk weer uit 
kunnen komen. Ook in de illegale 
(straat)handel komen we veel 
kwetsbare personen tegen. 

bron: vng.nl, 2015 
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