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6.

Notitie

Regio overstijgend project t.b.v. het tegengaan van de normalisering van
drugsgebruik.
Nav. het bezoek staatssecretaris van Rijn in mei 2016 in Someren,
waarbij groot aantal burgemeesters en wethouders van Zuidoost-Brabant
de intentie hebben uitgesproken meer de handen ineen te slaan, om
drugsproblematiek gezamenlijk aan te pakken.

Opsteller

Theo Maas/Elly vd Dobbelsteen in samenwerking met regio overstijgende
werkgroep. Overige leden: burgemeester Marnix Bakermans (Landerd),
Arinda Callewaert (Bergeijk), wethouder Thijs Vonk (Uden), secretaris
veiligheid Oirschot: Jan Coppens
Novadic-Kentron: Danielle van Pareren en Charles Dorpmans
GGD Hart van Brabant: Yvonne Jetten
Dit agendapunt wordt in het AB toegelicht door Jan Bevers (plv. van
Theo), Elly vd Dobbelsteen (GGD) en Charles Dorpmans, medewerker
Novadic Kentron

Datum

8-6-2017

Korte omschrijving

Voorstel:

notitie

1. Het Algemeen Bestuur van de GGD voorstellen om te komen tot
gezamenlijke aanpak drugspreventie in de politieregio Oost-Brabant
vanuit veiligheid en gezondheidsinvalshoek.
2. Gaan werken á la Laat je niet Flessen-project voor minimaal 2x
4 jaar.
3. Inrichten regionaal project met bestuurlijke stuurgroep en een aantal
werkgroepen met deelnemers vanuit verschillende invalshoeken
(preventie/beleid/handhaving/communicatie).
4. Extra inzet projectleider met ondersteuning.
Beoogd resultaat:
Tegen gaan van de normalisering van drugsgebruik onder de bevolking in
de politieregio Oost-Brabant (38 gemeenten). Ten gunste van de
gezondheid van de burger en het voorkomen van uitval in de
maatschappij.

Subdoelen
(N.a.v. de nulmeting kunnen de subdoelen SMART geformuleerd worden, vb. afname van X%
per jaar).:

-

Het terugdringen van het aantal inwoners dat regelmatig drugs
gebruikt, met specifieke aandacht voor jeugdigen en jonge ouders.

-

Verhogen van de startleeftijd van het gebruik van soft- en harddrugs.

-

Het versterken van de norm bij ouders dat zij het niet goed vinden
dat hun kinderen drugs gebruiken.

-

Toewerken naar gestandariseerde aanpak d.m.v. opleveren
gezamenlijke beleidsuitgangspunten, handhavingsafspraken ed.

-

Interventiemogelijkheden ontwikkelen en aanbieden om toe te
kunnen passen op lokaal niveau.

-

Gezamenlijke lobby richting landelijk bv. OM, VWS.

Indien er voldoende draagvlak is en men project verder vorm wil geven,
zal verdere uitwerking, inrichten projectstructuur, aanstellen
projectleider, plan van aanpak eerste periode ed. na de zomer
plaatsvinden.
Behandeling van

Besluitvorming:

agendapunt:

1. gezamenlijk project in de politieregio Oost-Brabant (max. 38
gemeenten) op te starten.
2. Daartoe indien nodig in de eigen gemeente besluitvormingsproces op
te starten.

Consequenties

Voorinvestering per gemeente naar rato inwonersaantal.

Financieel/personeel

Eenmalig nulmeting € 75.000, jaarlijks € 150.000

BESLUIT
Datum besluit:
Voorstel akkoord

Kies een item.

Voorstel gewijzigd

Kies een item.

Besluit

Handtekening directeur

Regio overstijgend project ten behoeve van het tegengaan van de
normalisering van drugsgebruik.
Werkgroep leden:
Burgemeester Landerd: Marnix Bakermans
Wethouder Someren: Theo Maas
Burgemeester Bergeijk: Arinda Callewaert
Beleidsmedewerker Strategie Oirschot: Jan Coppens
Wethouder Uden: Thijs Vonk
Wethouder Mill/ Sint Hubert: Eric van Daal
Novadic-Kentron: Danielle van Pareren en Charles Dorpmans
GGD Zuidoost Brabant: Elly van den Dobbelsteen
GGD Hart van Brabant: Yvonne Jetten, Erica van der Putten
UITGANGSPUNT: HET GEBRUIKEN VAN DRUGS IS NOOIT ZONDER RISICO’S.
Werktitel: DRUGS? DAT KUNNEN WE HIER NIET GEBRUIKEN! (voorbeeld slogan, kan later aangepast
worden)

Hierbij gaat het om de beleving van de (plaatselijke) bevolking en professionals dat er normaler gedacht
wordt over drugs en drugsgebruik. Daarbij wordt onder specifieke doelgroepen, drugs gebruiken als
normaal gedrag geaccepteerd. Wij pleiten ervoor om de normalisering aan te pakken om escalaties te
voorkomen én naar de toekomst toe drugsgebruik niet te doen laten toe nemen.

-

In de regio oost Brabant geven ruim 13.600 jongeren in de leeftijd van 12 – 18 jaar aan ooit drugs
te hebben gebruikt (9%). 1 Hierbij moet aangegeven worden dat de verschillen binnen de
leeftijdsgroep groot zijn. 16-18 jarigen scoren aanzienlijk hoger dan 12-15 jarigen.

-

Ruim 12.600 jongeren hebben in de maand voorafgaand aan het onderzoek cannabis gebruikt
(8% in zuidoost Brabant, 9% in noordoost Brabant).

-

Van de volwassenen heeft in zuidoost Brabant 21% ooit softdrugs gebruikt en in noordoost
Brabant 22%.

-

XTC wordt door jongeren tussen de 12 en 18 jaar het vaakst genoemd als harddrugs die zij ooit
hebben gebruikt, het gaat daarbij om ruim 1500 jongeren in oost Brabant.

-

Uit landelijk onderzoek blijkt dat 46% van de uitgaanders 1 x per jaar of vaker XTC gebruikt,
speed, cocaïne en 4FA/4FMP wordt door 25% van de uitgaanders gebruikt2.

-

1

55% van de uitgaanders combineert diverse middelen met elkaar, waarbij 7% dit altijd doet 2.

Bron: jeugdmonitor GGD noordoost Brabant 2016 en jeugdmonitor GGD zuidoost Brabant 2016. Uit de literatuur en signalen van JGZ- en
preventiemedewerkers, maar ook vanuit jongerenwerk en politie, weten we dat de enquête van de Jeugdmonitor een onderschatting oplevert.
2
Bron: Het grote uitgaansonderzoek 2016, K. Monshouwer, P. van der Pol, Y.C. Drost, M.W. van Laar, Trimbos: Utrecht, 2016

Voorstel voor aanpak:
Opzetten van een in Nederland uniek én bovenregionaal project drugspreventie (á la LJNF/ TBYD)
waarbij een koppeling gemaakt wordt tussen gezondheid en veiligheid.
Hierbij starten met een nulmeting. Samenwerking tussen de verschillende partners in het sociaal domein
is essentieel. Activiteiten voortbordurend op deze notitie.

Hoofdoel:
Tegen gaan van de normalisering van drugsgebruik onder de bevolking in de politieregio Oost Brabant (40
gemeenten). Ten gunste van de gezondheid van de burger en het voorkomen van uitval in de
maatschappij.

Subdoelen:
(N.a.v. de nulmeting kunnen de subdoelen SMART geformuleerd worden, vb. afname van X% per jaar.)

-

Het terug dringen van het aantal inwoners dat regelmatig drugs gebruikt, met specifieke aandacht
voor jeugdigen en jonge ouders;

-

Verhogen van de startleeftijd van het gebruik van soft- en harddrugs ;

-

Het versterken van de norm bij ouders dat zij het niet goed vinden dat hun kinderen drugs
gebruiken.

Specifieke doelen hieraan gekoppeld kunnen zijn:
-

Betere naleving en handhaving van de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van cannabis.

-

Het aantal gezondheidsincidenten door drugsgebruik (bv. intoxicaties) onder jongeren in het
uitgaansleven terugdringen.

-

Afname van overlast en agressie als gevolg van drugsgebruik.

-

Afname van drugsgebruik in verschillende circuits.

-

Het aantal professionals dat problematisch drugsgebruik kan signaleren en doorverwijzen is
toegenomen.

Aanknopingspunten om in de komende jaren drugspreventie vorm te geven:
1.

Ouders ondersteunen:
Om zo te bevorderen dat een gesprek over drugs tussen ouder en kind, net als over bijvoorbeeld
alcoholgebruik en roken, plaatsvindt. Niet alleen preventief, maar ook waar middelengebruik al
aanwezig is.

2.

Jongeren informeren:
Over de schadelijke gevolgen van drugsgebruik, niet alleen op het VO en MBO, maar óók op het
HBO en WO en in de vrijetijdssetting.

3.

Samenwerken met gemeenten.

Handreiking Drugs en alcohol op evenementen gebruiken in de vergunningverlening. Een eenduidig
beleid in de diverse gemeente is zeer gewenst, waarbij de middenweg gekozen wordt tussen
repressie en preventie. Het initiatief Celebrate safe kan hier leidend in zijn.
4.

Samenwerken met de uitgaanssector
Samenwerken met organisatoren en eigenaren om de voorlichting ter plekke alsmede de veiligheid te
verbeteren.

5.

Samenwerken met gezondheidsprofessionals
De preventiefunctie en vroeg signalering met betrekking tot drugsgebruik in de eerste- en tweedelijn
versterken.

6.

Intensivering en uitbreiding van monitoring
Het succesvolle Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) dat
goed zicht houdt op de drugsmarkt en waarschuwingen afgeeft in
geval van extra risicovolle drugs uitbreiden en integreren binnen de
gezondheidssector!

7.

Verbinding preventie en handhaving. Een combinatie van
maatregelen in te zetten.

Looptijd en kosten project
Te starten met afspraken voor 4 jaar (waarbij al rekening wordt gehouden met voortzetting van een 2 de
periode van 4 jaar). Het project wordt aangestuurd door de projectleider in samenwerking met een
stuurgroep. Daaronder hangen drie werkgroepen, te weten educatie/bewustwording, beleid/regelgeving
en handhaving.

Kosten per jaar:


Projectleider 20 uur per week

Ca. 90,- per uur € 93.600



Secretariële ondersteuning 4 uur per week

Ca. 40,- per uur € 8.320



Communicatieadviseur 8 uur per week

Ca. 80,- per uur € 33.280



materiaal-/ en ontwikkelkosten

€ 20.000



Nulmeting door GGD

€ 75.000

Cijfers per gemeente: 40 gemeente x 700 lijsten
Post en/of digitale uitvraag materiaalkosten en reninzet totaal 75.000
Cijfers voor de politieregio 1500 lijsten, Kosten vooral ureninzet 50.000
In 2020 is er de volwassenmonitor waar de vragen in opgenomen kunnen
worden voor een tweede meting.

totaal:

€ 230.200

waarvan eenmalig:

€ 75.000

Kostenbijdrage gemeenten:
In jaar 1: 16,5 eurocent per inwoner per jaar (circa 1,4 miljoen inwoners).
In jaar 2 t/m 4: 11 eurocent per inwoner per jaar (circa 1,4 miljoen inwoners).
Uitgaande van 1,4 miljoen inwoners; indicatieve berekening bijdrage
gemeenten BZO project drugspreventie.

Gemeente
Asten
Bergeijk
Best
Bladel
Cranendonck
Deurne
Eersel
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Heeze-Leende
Helmond
Laarbeek
Nuenen, Gerwen en
Nederwetten
Oirschot
Reusel-De Mierden
Someren
Son en Breugel
Valkenswaard
Veldhoven
Waalre

#inwoners #inwoners
2017 2018 ev
1-1-2016 1-1-2017 € 0,165
€ 0,110
16.584
16.716 € 2.736
€ 1.839
18.256
18.338 € 3.012
€ 2.017
28.988
29.120 € 4.783
€ 3.203
19.971
20.061 € 3.295
€ 2.207
20.662
20.763 € 3.409
€ 2.284
31.871
31.950 € 5.259
€ 3.515
18.553
18.533 € 3.061
€ 2.039
224.794
226.949 € 37.091 € 24.964
38.886
39.037 € 6.416
€ 4.294
29.653
30.032 € 4.893
€ 3.304
15.653
15.701 € 2.583
€ 1.727
90.109
90.588 € 14.868
€ 9.965
21.961
21.957 € 3.624
€ 2.415
22.751
18.196
12.809
18.913
16.427
30.260
44.322
17.027
756.646

22.853
18.511
12.913
19.077
16.614
30.480
44.740
16.916
761.849

€
€
€
€
€
€
€
€

3.754
3.002
2.113
3.121
2.710
4.993
7.313
2.809

124.847

€
€
€
€
€
€
€
€

2.514
2.036
1.420
2.098
1.828
3.353
4.921
1.861

83.803

