tRr] Gemeente Meerde
cittaMom

Motie
Reg. Nr. 2020-05

Agendapunt: Vreemd aan de agenda
Onderwerp : Actief drugsbeleid ten behoeve van jeugd
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 13 juli 2020, gehoord de beraadslaging,

roept in herinnering:
• in de commissie Samenleving van 11 november 2019 is gesproken over het drugsbeleid
• dat onze minister Grapperhaus destijds 100 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om de
drugsproblematiek een halt toe te roepen. Hiervan is slechts 9 miljoen was gereserveerd voor
de politieregio Oost-Nederland, ofwel de provincies Gelderland en Overijssel
• de VVD fractie dit destijds te weinig vond en het college heeft opgeroepen om gezamenlijk
een vuist te maken en lobby te voeren om meer geld voor de gemeente Heerde beschikbaar
te krijgen. Dit omdat de VVD fractie vond dat dit nodig zou zijn voor nieuwe en extra
activiteiten die de komende jaren opgepakt moeten worden om de drugsproblematiek in de
gemeente Heerde te bestrijden
• de burgemeester namens het college en de vertegenwoordiger van onze politieregio hierop
reageerden en aangaven dat er geld genoeg beschikbaar was

constaterende dat:
• dat het drugsgebruik onder de jongeren in Heerde inmiddels enorme omvang heeft
• dat dit de nodige druk legt op gezinssituaties en ongewenste ernstige, complexe situaties
veroorzaakt
• dat dit meervoudige problematiek met zich meebrengt
• dat dit de zorg en in het bijzonder de jeugdzorg onder druk zet
• dat dit de educatieve prestaties van jongeren ernstig beschadigd

van mening dat:
• de gemeente Heerde hiervoor een proactieve houding moet gaan innemen
• dat de raad door het college nauwelijks wordt geïnformeerd over de ernst van de situatie,
maar dat de raad dit vanuit de samenleving te horen moet krijgen

verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:
1. de problematiek van drugsgebruik onder jongeren met spoed in beeld te brengen
2. hiervoor in overleg te treden met de onderwijsinstellingen in gemeente en de politieregio
3. hierbij jeugdzorg en de ketenpartners te betrekken
4. te komen met een plan van aanpak om het drugsgebruik onder de jeugd in de gemeente
Heerde sterk te reduceren. Dit plan van aanpak bevat duidelijke cijfers, prognoses en
einddoelen
5. het plan van aanpak uiterlijk 1 januari 2021 gereed te hebben en aan de commissie
Samenleving voor te leggen

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fractie:

WD Heerde
Beerd Volkers en Gerda Hardam

Resultaat stemming:

Aangenomen/verworpen met
Voorzitter,
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