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Voorjaarsnota 2021 en perspectïefnota 2022-2025
Terugdringen drugsgebruik jeugd

De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen óp 12 juli 2021,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat:
- Uit de The ma ra ad over GHB is gebleken dat het gemeentelijk beleid vooral is ingericht op
het terugdringen van het gebruik van GHB, Maar dat het drugsgebruik onder onze jeugd
veel breder is.
Het gemeentelijk beleid lijkt dus te smal.
Het gebruik van 3mme en lachgas onder jeugdigen is een groot probleem. Vaak is het
gebruik van deze middelen een opstap naar het gebruik van hard drugs met allé gevolgen
van dien!
Dit de nodige onrust geeft in de maatschappij.
Veel gezinnen hierdoor in grote problemen geraken. Er steeds duidelijke signalen zijn dat
er grootschalig drugsgebruik is, en veel inwoners hierover klagen en hun ongenoegen
uitspreken.
Inwoners constateren dat de gemeente hiervoor te veel de ogen sluit;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. te zorgen voor goede registratie van het drugsgebruik onder onze jeugd zodat cijfers recent
zijn en de statistieken kloppen;
2. in de wijken actief navraag te doen bij de bewoners waar overlast voorkomt en welke
overlast dit is;
3. actief beleid voor het terugdringen van drugsgebruik onder jeugd te maken en hierin, naast
alle scholen en ketenpartners, iedere inwoner van Heerde te betrekken;
4. hiertoe een concreet actieplan te maken dat gereed is voor uiterlïjk 1 december 2021;
5. hierin duidelijke kengetallen te benoemen. Met aantallen gebruikers op 1 december 2021.
En duidelijk zichtbaar jaarlijks drastisch dalende aantallen van gebruikers, zodanig dat het
probleem uiteindelijk (zo goed als) is opgelost;
6. de kosten hiervoor met uitdrukkelijke spoed, doch uiterlijk voor 15 oktober 2021 in beeld
te brengen. De raad hierover terstond te Informeren. En kosten hiervoor daarna te dekken
uit de extra gelden voor Jeugdzorg die we van de Rijksoverheid gaan ontvangen;

en gaat over tot de orde van de dag,

Toelichting;
Het college zegt dat er actief beleid wordt uitgevoerd om het drugsgebruik onder de jeugd
terug te dringen. Maar, inwoners merken hier niets van en hebben daarom het idee dat de
gemeente hiervoor de ogen sluit en er niets aan doet. Inzet van de motie is om het
drugsgebruik terug te dringen en iedere inwoner uit de gemeente Heerde hierbij te betrekken.
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