Beantwoording Raadsvragen
schriftelijke vragen ex art. 33 Reglement v. Orde, mail en mondelinge vragen commissies en
raad
Onderwerp:
Aanpak drugs in ReuselDatum antwoord:
22 oktober 2018
De Mierden
Datum vraag:
9 oktober 2018
Portefeuillehouder:
J. Eugster
burgemeester (wnd.) / M.
Maas
Gesteld door:
CDA, PvdA en VVD
Behandelaar:
Marit van Dooren, Nikky
Ansems, Maarten Olthuis
Registratienr.:
18.09683
Vraag
Bij de behandeling van het preventie- en handhavingsplan alcohol in de commissie op 9 oktober is
gevraagd of het onderwerp drugs aan het preventie- en handhavingsplan alcohol kan worden
toegevoegd dan wel dat een apart plan aanpak drugs wordt uitgewerkt.
Antwoord
Drugs is een belangrijk thema waar we al langs meerdere pijlers aan werken. Wij zijn dan ook van
mening dat een apart plan van aanpak drugs geen toegevoegde waarde heeft. Beleid met betrekking
tot drugs is in verschillende beleidsstukken verankerd. Drugs is ook een thema in de jaarlijkse
activiteiten van de werkgroep alcohol, seksualiteit en drugs. Ten aanzien van toezicht en handhaving
op drugs is onze rol beperkt. Dit is vooral een taak van de politie.
Verder is er geen wettelijke verplichting om een preventie- en handhavingsplan drugs op te stellen,
zoals dat met alcohol wel het geval is.
We hebben voor u kort in beeld gebracht op welke manieren we drugs aanpakken. Hiervoor hebben
we dezelfde drie pijlers gehanteerd van effectief (alcohol)beleid. Te weten:
1. Bewustwording en communicatie
2. Beleid en regelgeving
3. Toezicht en handhaving

1. Bewustwording en communicatie
Drugs is ook op dit moment al een van de thema's binnen de werkgroep alcohol, seksualiteit en
drugs. Het onderwerp maakt ook onderdeel uit van de jaarplanning van de werkgroep. Zo is drugs
een van de onderwerpen bij de jaarlijkse thema avond over veilig uitgaan (samen met alcohol,
afspraken maken met je kind en een vals ID). Verder is na de themabijeenkomst vorig jaar een extra
bijeenkomst over drugs georganiseerd in de bibliotheek in Reusel en hebben we naar aanleiding
daarvan weer contacten met Moedige Moeders gelegd en deze zelfhulpgroep binnen onze gemeente
verder bekend gemaakt.

2. Beleid en regelgeving
Ten aanzien van drugs hanteert Reusel-De Mierden een nul-beleid. We willen drugs niet reguleren in
tegenstelling tot alcohol. Het beleid is verankerd in de volgende beleidsterreinen:
Veiligheid (Damoclesbeleid, interventie aanpak, aanpak ondermijning, hennepconvenant en
openbare orde bepalingen uit de APV)
VTH (evenementen, horeca en exploitatievergunningen).
Gezondheid (preventie- en voorlichting drugsgebruik).
Hieronder wordt kort toegelicht wat het beleid inhoudt.
APV
In de APV zijn twee artikelen opgenomen met betrekking tot drugs. Het ene artikel gaat over het
verkopen en dergelijke, het andere over het gebruik. In artikel 2:74 is opgenomen dat het verboden
is op een openbare plaats drugs al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden, te verwerven
of daarbij behulpzaam te zijn of te bemiddelen. In artikel 2:74a is opgenomen dat op openbare
plaatsen of voor het publiek toegankelijke gebouwen geen drugs gebruik mag worden, toe mag
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worden gediend of voorbereidingen voor gebruik te worden verricht.
Damoclesbeleid
Op grond van het Damoclesbeleid wordt het verhandelen, produceren of faciliteren vanuit een lokaal
(woning, schuur of bedrijfspand) tegengehouden. De burgemeester is bevoegd een lokaal te sluiten
voor maximaal 6 maanden wanneer meer drugs aangetroffen wordt dan de gebruikershoeveelheid. In
2017 is een woning gesloten op grond van dit beleid.
Gemeentelijk verbod vestiging coffeeshops
Er mogen in de gemeente geen coffeeshops gevestigd worden. Hiervoor worden dus geen
exploitatievergunningen verleend. Regionaal is afgesproken dat de vestiging van coffeeshops
voorbehouden blijft aan Eindhoven en Helmond. Ook is afgesproken dat overige gemeenten in de
regio optreden tegen illegale coffeeshops.
Aanpak ondermijning
Er vinden regelmatig controles plaats, met op de achtergrond de politie, in panden waar de gemeente
geen goed zicht op heeft.
Hennepconvenant
Met partners zoals de woningbouw stichting en energieleveranciers zijn afspraken gemaakt over hoe
zij omgaan met hennepkwekerijen.
Evenementenbeleid
Het evenementenbeleid is net herzien maar moet nog vastgesteld worden. Hierin is extra aandacht
besteed aan het thema drugs.
Organisatoren moeten op basis van het evenementenbeleid het uitgangspunt dat bij evenementen
geen drugs hoort onderschrijven en daar ook naar handelen. Organisaties moeten daarom streven
naar drugsvrije evenementen en hier preventieve maatregelingen voor nemen. Organisaties moeten
bezoekers laten weten dat drugsbezit en -handel op het evenement verboden zijn. Bij het evenementenbeleid zijn standaard huisregels opgesteld die organisatoren kunnen gebruiken in hun communicatie over drugsgebruik.
Ondanks het streven naar drugsvrije evenementen kunnen er toch evenementen zijn waar drugsgebruik aan de orde kan zijn. Op evenementen waar drugsgebruik aan de orde kan zijn, moeten de
maatregelen worden afgestemd op de risico’s die samenhangen met het te verwachten publiek en
het soort evenement. Organisaties dienen huisregels op te nemen over drugsgebruik. De huisregels
moe-ten bij de kaartverkoop bekend worden gemaakt. Verder moet de organisatie bezoekers
informeren over de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik. De insteek hierbij is niet het juridisch kader
(zoals bij communicatie over wetten en huisregels), maar het gezondheidskader. Het doel van deze
vorm van communicatie is om gezondheidsrisico’s terug te dringen bij het gebruik van drugs. Dat kan
door bezoekers te ontmoedigen om (overmatig) drugs te gebruiken, maar ook om hen
handvatten mee te geven die de kans op gezondheidsincidenten verkleint op het moment dat
ze, ondanks wetten en ontmoediging, toch (overmatig) drugs gebruiken.
Horecabeleid
Eind 2018 wordt gestart met het opstellen van een horecabeleid. Hierin wordt ook het onderwerp
drugs opgenomen. Voorwaarden hieromtrent uit het horecabeleid kunnen vervolgens als voorschrift
in een exploitatievergunning worden opgenomen.
Exploitatievergunning openbare inrichtingen
Op grond van artikel 2:28 van de APV mag een openbare inrichting niet worden geëxploiteerd zonder
vergunning van de burgemeester. In een exploitatievergunning worden voorschriften opgenomen die
zorgen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving en de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze
nadelig worden beïnvloed. Als de aard ( of het verleden van een inrichting het vereist kunnen voorschriften over drugsgebruik en/of -verstrekking worden opgenomen in de exploitatievergunning. Deze
voorschriften moeten dan wel in relatie staan tot de woon- en leefsituatie in de omgeving en de openbare orde.
Gezondheidsbeleid: Beleidskader Sociaal Domein Gemeente Reusel-De Mierden 2016-2020
In dit beleidskader hebben we op hoofdlijnen het beleid vastgelegd op het hele sociale domein. Dit
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hebben we gedaan aan de hand van maatschappelijke effecten die we willen bereiken zoals onder
andere:
- Wij (jongeren) ontwikkelen en benutten onze capaciteiten
- Wij (jongeren) groeien op in een positieve, stabiele en veilige omgeving
- Wij zijn op weg naar een gezonde toekomst
We willen dat onze kinderen gezond opgroeien. We willen dat ze weerstand kunnen bieden aan
allerlei verlokkingen en zelf gezonde keuzes kunnen maken. We willen samen met de leefomgeving
van het kind problemen in de ontwikkelingen voorkomen, opsporen en oplossen. Kijken we naar de
overige inwoners in onze gemeente dan valt gezondheidswinst te behalen door een gezondere
leefstijl.

3) Toezicht en handhaving
Op het gebied van toezicht en handhaving van drugs heeft voornamelijk de politie een rol. De gemeente kan een rol hebben bij handhaving van de 2 artikelen uit de APV. Deze artikelen kunnen
naast door de politie ook door de gemeentelijke BOA’s gehandhaafd worden. Als vanwege de vondst
van drugs een pand voor een bepaalde termijn gesloten moet worden is dat een bevoegdheid van de
gemeente (last onder bestuursdwang).

Overige ontwikkelingen
Inzet jeugdcoach en preventiemedewerker
Vanaf 1 januari 2019 zet de gemeente samen met de gemeenten Bergeijk, Bladel en Eersel extra
uren in voor een preventiemedewerker en samen met de gemeente Bladel voor een jeugdcoach. Zij
gaan een belangrijke rol vervullen in het signaleren van drugs- en (overmatig) alcoholgebruik en
hierop inzetten. Taken zijn verder onderwijsondersteuning op het PiusX College, outreachende
preventie, deskundigheidsbevordering en opvoedondersteuning.
IJslandse preventieaanpak
IJsland heeft een succesvolle aanpak ontwikkeld om middelengebruik onder jongeren te minimaliseren. Het gaat hierbij om alcoholgebruik maar ook roken èn druggebruik. De 4 Kempengemeenten
doen mee aan een beleidsvormend leertraject om de kansen van de IJslandse preventieaanpak in
Nederland te verkennen. Het model richt zich op het implementeren van beleidsmaatregelen en
lokale interventies die bekende risicofactoren voor middelengebruik verminderen. Tegelijkertijd
versterkt de aanpak een groot aantal beschermende factoren bij ouders, op scholen en in
gemeenschappen.
Regionaal plan van aanpak de-normalisering drugs
Regionaal is er de afgelopen periode een plan van aanpak opgesteld om de normalisering van drugs
aan te pakken. Het is een uniek project waarin de hele politieregio Oost-Brabant is betrokken.
Volgens het plan is het het eerste project in Nederland dat uitvoering wil geven aan de beleidsvisie
van de staatsecretaris om de de-normalisering van drugs aan te pakken. De colleges van de 38
betrokken gemeenten moeten allemaal afzonderlijk instemmen met het project en hiervoor de
benodigde gelden beschikbaar stellen. Het is op dit moment dan ook nog niet duidelijk of de
uitvoering van het plan van aanpak door kan gaan.
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