Dordrecht

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300

Aan

3311 GR DORDRECHT

de gemeenteraad

Datum
Zaaknummer
Betreft

19 februari 2019
InProces BBV: 2019-0009776
Aanpak drugshandel en -overlast

Vergadering van
Portefeuillehouder:
Begrotingsprogramma
Kernteam/Opgave:
Auteur:
E-mail:
Verantwoordelijke:
Openbaar:

Wouter Kolff
Leefbaar & Veilig Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie - Veiligheid & Kabinet
André Boogaard
jh.boogaard@dordrecht.nl
Ja

Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Op 13 november 2018 heeft uw raad de motie "Drugs maakt meer kapot dan ons lief is"
aangenomen (zie bijlage). De motie roept ons college op:
• een plan van aanpak op te stellen dat gericht is op zowel de bestrijding van de
drugsoverlast rond de eerder genoemde locaties als de preventieve kant rondom het
drugsgebruik onder onze jeugd;
• het plan van aanpak breder op te pakken, zodat het niet alleen een zaak wordt van de
politie maar er tevens samenwerking plaatsvindt met ouders, scholen, sportverenigingen ,
buurtbewoners en andere (jeugd)organisaties;
• dit plan van aanpak binnen vier maanden in de commissies te bespreken.
Tijdens de bespreking van deze motie heeft de burgemeester op 13 november 2018 toegezegd dat
er een notitie over de drugsaanpak (huidig preventief en repressief beleid) wordt toegezonden aan
uw raad.
Wat is de te delen informatie?

Ook wij zijn van mening dat de aanpak van drugshandel en -overlast grote prioriteit verdient. Dit
thema is dan ook als speerpunt opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan. Bij concrete signalen
van drugshandel en/of problematisch gebruik, wordt adequaat opgetreden door de samenwerkende
partners. Ook in preventieve zin worden de nodige maatregelen genomen. Onderstaand vindt u
een overzicht van de bijdragen die diverse betrokken partijen leveren aan de aanpak van
drugsoverlast c.q. -handel.
Repressieve maatregelen
De politie heeft een speciaal drugsteam dat zich richt op drugsoverlast vanuit woningen en op
straatdealers. Dit leidt regelmatig tot aanhoudingen en vervolging van drugsdealers. Ook voor de
wijkagenten is de aanpak van drugs een belangrijke taak.
Handhaving heeft vooral een signalerende functie, zowel bij het uitoefenen van toezicht op straat
als bij het uitkijken van camerabeelden.
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De burgemeester maakt gebruik van de bevoegdheden die hem ter beschikking staan, zoals het
opleggen van gebiedsverboden en het sluiten van drugspanden. Zo zijn er in 2018 negen panden
gesloten wegens illegale hennepteelt en vier panden waar handel in harddrugs plaatsvond.
Preventieve maatregelen
Jongerenwerk is actief op plaatsen waar jongeren samenkomen en heeft een belangrijke
signalerende en voorlichtende functie. Binnen de groepen zijn er jongeren die drugs, alcohol en
soms lachgas gebruiken. Vaak betreft het experimenteel gebruik van softdrugs. Als sprake is van
zorgelijk gebruik maken jongerenwerkers dit bespreekbaar met de jongeren. Zij bieden voorlichting
en zo nodig wordt gezorgd voor een warme overdracht naar het sociaal wijkteam. Bij vermoedens
van dealen zijn er korte lijnen met de wijkagenten.
De GGD ondersteunt met een breed aanbod voor scholen en deskundigheidsbevordering van
personen die in contact staan met jongeren. De GGD organiseert trainingen, cursussen en
interventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd, waarbij het accent
onder meer ligt op middelengebruik (alcohol en drugs). De adviseurs van de GGD hebben
regelmatig contact met alle scholen en ondersteunen bij de Gezonde Schoolaanpak en het
ontwikkelen van een drugsbeleid. Daarnaast bevordert de GGD de deskundigheid van intermediairs
(professionals en vrijwilligers), gericht op vroegsignalering van ongezond gedrag (bijv. training
lachgas voor jongerenwerkers).
Samenloop preventief en repressie
Wijkmanagers voeren op wijkniveau regie op het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid. De
drugsaanpak maakt daar onderdeel van uit. In het leefbaarheidsheidsoverleg (gemeente, politie,
woningcorporaties, sociaal wijkteam, buurtwerk, sportregisseurs, jongerenwerk, scholen en overige
relevante partners die afhankelijk van de problematiek aanschuiven) worden signalen geanalyseerd
en een aanpak bepaald.
Op het Leerpark wordt nauw samengewerkt tussen de wijkagent, scholen, bedrijfsbeveiliging (Da
Vinei) en Handhaving en wordt stevig opgetreden tegen drugsgebruik en -handel. Bij de lessen
Burgerschap is er aandacht voor de risico's van het gebruik van drugs.
Sportregisseurs zijn bekend met parkeerterreinen bij sportverenigingen waar zich regelmatig
personen ophouden die alcohol en/of drugs gebruiken. Voor een deel betreft dit afgelegen
(parkeer)plaatsen waar met name in de avond en vroege nacht auto's en personen samenkomen.
Op de meeste van die locaties wordt wel drugsgebruik waargenomen, maar geen dealactiviteiten.
De personen die de politie aantreft zijn doorgaans niet bekend als verkopers van drugs. Er zijn ook
geen gevallen bekend waarin (jeugdige) sporters worden lastiggevallen c.q. drugs wordt
aangeboden. Dat neemt niet weg dat deze activiteiten een negatieve invloed hebben op het
veiligheidsgevoel van gebruikers van die sportcomplexen. De sportregisseurs bespreken de
problematiek met betrokken sportverenigingen en werken aan oplossingen met relevante partners
(bv. het treffen van fysieke maatregelen of het inschakelen van de wijkagent). Binnen de
sportverenigingen zelf wordt drugsgebruik niet getolereerd. In voorkomende gevallen ondersteunt
de sportregisseur sportverenigingen door het aanreiken van tools en initiatieven die bijvoorbeeld
door overkoepelende bonden (NOC/NSF) zijn ontwikkeld.
Drugshandel en drugsgebruik zullen nooit helemaal uitgebannen worden en vragen om constante
aandacht. De betrokken professionals onderkennen dat en handelen daarnaar. Het in de motie
geschetste beeld dat de problematiek verergert, wordt door de professionals niet herkend. Met de
integrale aanpak en de huidige mix van preventieve en repressieve maatregelen is de situatie
beheersbaar.
In de motie wordt aangegeven dat de politieke partijen steeds meer signalen uit de samenleving
krijgen over het dealen van drugs. Om deze situaties gericht te kunnen aanpakken, roepen wij u en alle inwoners van Dordrecht - nadrukkelijk op om concrete signalen door te geven aan de politie
(0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Daarnaast kunt u uiteraard ook altijd de
burgemeester persoonlijk benaderen.
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Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

In het kader van preventie stellen wij voor de zomer een nieuwe, lokale nota volksgezondheid
2019 - 2022 op. Als input hiervoor levert de GGD In het eerste kwartaal van 2019 een adviesnota
aan. Deze bevat o.a. een visie op publieke gezondheid, de wettelijke kaders en diverse trends en
ontwikkelingen. Uw raad wordt betrokken bij de totstandkoming van de nota volksgezondheid en
kan mede richting geven aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de preventieve aanpak
van middelengebruik.
Verder krijgen in 2019 de volgende zaken aandacht:
• Gerichte training voor medewerkers van Handhaving in het herkennen van signalen van
drugshandel. Deze vaardigheden zullen zij zowel toepassen bij het surveilleren op straat als
bij het uitkijken van camerabeelden.
• De wijkagent Leerpark en middelbare scholen treedt in overleg met scholen over
gezamenlijke drugscontroles.
• De burgemeester maakt gebruik van de verruiming van zijn bevoegdheid om drugspanden
te sluiten (artikel 13b Opiumwet). Die bevoegdheid komt hem niet langer alleen toe als er
handelsvoorraden drugs worden aangetroffen, maar ook als er voorwerpen aanwezig zijn
die duidelijk bedoeld zijn voor het bereiden van harddrugs of voor grootschalige
hennepteelt.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

• Motie 181113/M3: "Drugs maakt meer kapot dan ons lief is”, d.d. 13 november 2018; RIS
2274345.
• Toezegging 181113/T16: De burgemeester zegt toe dat de notitie over drugsaanpak
(huidig preventief en repressief beleid) volgt, d.d. 13 november 2018; RIS 2274345.
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