SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Drugsgebruik onder jongeren in Uden.
Drugsproblematiek en overlast door een groep jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 is een langdurig
en hardnekkig probleem in Uden. Op 17 december 2019 laat wethouder Van Heeswijk weten dat hij
drugsgebruik bij jongeren wenst te denormaliseren en hiervoor onder andere met jeugd- en
jongerenwerk naar te willen kijken. Begin 2020 zou meer duidelijk zijn over het onderzoek naar
drugsgebruik bij jonge Udenaren. Exacte cijfers zijn inmiddels verschenen en zijn schrikbarend
hoog. Ook aanmerkelijk hoger dan in omliggende gemeenten.
Wanneer het drugsgebruik van jongeren uit de gemeente Uden wordt vergeleken met het
zogenaamde Hart voor Brabant, blijkt onder andere dat in Uden jongeren bijna een derde vaker
drugs of hasj aangeboden krijgen. Jongerenwerkers geven aan dat het bij Udense jeugd makkelijker
is om aan drugs te komen, dan aan alcohol. Zelfs op Udense schoolpleinen wordt verhandeld. Vooral
in Odiliapeel en het buitengebied Uden-Oost is het gebruik erg hoog. Deze informatie vindt u in de
bijlage toegevoegd.
Voor het CDA is dit onacceptabel. De jongeren zijn de toekomst en we moeten hen een gezond
leefklimaat kunnen bieden. Het is aan het lokaal bestuur om het op te nemen voor deze kwetsbare
en beïnvloedbare groep mensen: kinderen en jongeren. Van ons moet er snel een oplossing komen
om het extensieve drugsgebruik van Udense kinderen de kiem in te smoren en moeten we meer
doen aan overlast. Het voorkomen van drugsgebruik en overlast is niet alleen de taak van de
jeugdwerker maar er moet ook een overleg zijn tussen jeugdwerker, politie, onderwijs en vooral de
ouders.
Om die reden
Overwegen we dat:


in 2019 al naar voren kwam dat de noodzaak voor het aanpakken van drugsgebruik bij



Drugsgebruik bij Udenaren tussen de 12 en 18, vergeleken met de regio waar drugsgebruik

jongeren hoog is.
vergelen met de rest van Nederland al nota bene hoog is, extreem hoog is.


Het in Uden voor kinderen en jongeren makkelijker lijkt te zijn om aan drugs te komen dan
aan alcohol.

Vragen we aan het college:
1.

Bent u bekend met de cijfers die uit de jeugdmonitor 2019 van jongeren tussen de 12 en 18
jaar naar voren komen?

2.

Deelt u de mening dat er snel meer actie moet komen om het extensieve drugsgebruik van
Udense jongeren de kiem in te smoren? Zo nee, waarom niet?

3.

Kunt u uw beloofde update geven over het onderzoek van drugsgebruik bij jeugd? Zo nee,
waarom niet?

4.

Wat is volgens het college de rol van het onderwijs in de bestrijding van drugsgebruik?

5.

Het is niet alleen de taak van de jeugdwerker maar er moet ook een overleg zijn tussen
jeugdwerker, politie, onderwijs en vooral de ouders. Hoe wilt u deze integrale aanpak
concreet toepassen bij de aanpak van dit probleem?

6.

Bent u bereid actie te ondernemen op dit terrein, u daarbij specifiek te richten op de
problematiek in Odiliapeel en het buitengebied van Uden-Oost en op welke termijn zegt u
de bovenstaande acties toe?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 12-1-2021
Antwoord:
1.

Bent u bekend met de cijfers die uit de jeugdmonitor 2019 van jongeren tussen de 12 en 18

jaar naar voren komen?
Ja, de cijfers zijn ons bekend. Ten opzichte van de bredere regio en voorgaande jaren, herkennen wij
ons niet in de conclusie van de vraagsteller. De percentages zijn niet dermate afwijkend van
buurgemeenten dan wel van voorgaande jaren om dit nu ineens te kwalificeren als ‘extensief gebruik’.
De cijfers zijn niet in die mate alarmerend. Dat wil niet zeggen dat er geen probleem is, maar de
professionals zien evenmin een extensief gebruik onder jongeren. Wij gaan hierop nader in bij de
beantwoording van vraag 2 Voor uitgebreidere uitleg met betrekking tot de cijfers verwijzen wij naar
de jeugdmonitor.

2.

Deelt u de mening dat er snel meer actie moet komen om het extensieve drugsgebruik van

Udense jongeren de kiem in te smoren? Zo nee, waarom niet?
Op basis van de cijfers komen de gezamenlijke professionals niet tot de conclusie dat er sprake is van
extensief drugsgebruik. Ook in de bredere regio, overleggen waaraan GGD en Novadic Kentron aan
deelnemen, herkennen zij zich niet in deze conclusie. Vanuit jongerenwerk zijn geen signalen bekend
bij GGD of Novadic Kentron. Evenmin is vanuit De Wegwijzer of vanuit huisartsen melding gemaakt
van excessieve problematiek. Tevens is het niet terug te zien in de meldingen van de politie of de
BOA’s. Ook vanuit de raad is bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan niet uitdrukkelijk
gesproken over nog gevraagd om dit onderwerp op te nemen of er een hoge prioriteit aan toe te
kennen.

3.

Kunt u uw beloofde update geven over het onderzoek van drugsgebruik bij jeugd? Zo nee,

waarom niet?
Het goed in beeld brengen van de drugsproblematiek is onderdeel van het plan van aanpak
denormalisering Drugsgebruik, het plan voor de hele regio Oost-Brabant. Eerste inzet is gericht op
monitoring zodat we weten wat er speelt en op basis daarvan interventies te kunnen uitwerken.
Het project denormalisering Drugsgebruik heeft helaas wel vertraging opgelopen door corona en is
feitelijk pas net van start gegaan.

4.

Wat is volgens het college de rol van het onderwijs in de bestrijding van drugsgebruik?

Het onderwijs is verantwoordelijk voor het toezien op en het voorkomen van drugsgebruik of dealen
op het eigen terrein. Bij meldingen vanuit onderwijs over dealen op schoolpleinen of in de directe
omgeving, wordt door de politie direct actie ondernomen.

5.

Het is niet alleen de taak van de jeugdwerker maar er moet ook een overleg zijn tussen
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jeugdwerker, politie, onderwijs en vooral de ouders. Hoe wilt u deze integrale aanpak
concreet toepassen bij de aanpak van dit probleem?
Dat overleg is er. Er is een intensieve samenwerking tussen de gemeente (BOA), jongerenwerk en
politie waar gezamenlijk de groepen op straat in beeld gebracht worden. Overlast is namelijk zeker
niet altijd gerelateerd aan alcohol of drugsgebruik.
Lokaal wordt nog steeds aandacht besteed aan het tegengaan van middelengebruik. “Uit met Ouders”,
samen met de GGD (zou maart 2020 starten maar i.v.m. corona uitgesteld), is daarvan een voorbeeld
evenals het project MC today, waarin jongerenwerkers met de doelgroep (ca. 16-27) in gesprek gaan
om hen bewust te maken van de risico’s van middelengebruik.
Inmiddels zijn we met de wijkgerichte aanpak drie pilots in het Netwerk van Voorzieningen gestart en
ook daar monitoren wij het extensieve drugsgebruik bij jongeren, zeker in de wijk de Bogerd waar de
pilot ingezet is op de jeugd.
Scholen kunnen ook gebruik maken van het voorlichtingsaanbod van Compass, GGD, Novadic e/o
HALT. Dat is de keuze van het onderwijs zelf.

6.

Bent u bereid actie te ondernemen op dit terrein, u daarbij specifiek te richten op de

problematiek in Odiliapeel en het buitengebied van Uden-Oost en op welke termijn zegt u
de bovenstaande acties toe?
Drugsgebruik onder jongeren heeft uiteraard de aandacht, wij zoomen verder in op de problematiek
en waar deze te beïnvloeden is. Uit de beantwoording van de voorgaande vragen mag u opmaken dat
de inzet van ons en onze partners niet specifiek gericht zal worden op een gebied. Waar het probleem
zich voordoet zal pro-actief gehandeld en opgetreden worden in samenwerking met de
netwerkpartners en organisaties.
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