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Evaluatie project Achilles in relatie met onderzoek 097Young en Project Nuchter Verstand 

Kennisnemen van: 

De hierna genoemde bijgaande stukken: 
1. Rapportage over verkregen informatie uit onderzoek zorgmeldingen van Bureau Jeugdzorg 

(13L03192) 
2. Raadsinformatiebrief van 14 mei 2013 m.b.t. verslavingsbeleid; Terug- en vooruitblik project 

Nuchter Verstand en relatie met onderzoek 097Young & project Achilles (13R.00144) 
3. Motie D66, W D en Progressief Woerden d.d. 30 mei 2013 (13L03187) 
4. Griffiebrief d.d. 6 juni 2013 inzake raadsbrief d.d. 30 mei 2013 (13.020582) 
5. Gespreksverslag multidisciplinaire evaluatie d.d. 10 juni 2013 (13L03188) 
6. Persregistratie van communicatie (13L03183) 
7. Overzicht aantal cliënten met een intake van Victas (voorheen Centrum Maliebaan) (13i.03191) 
8. Overzicht resultaten "Achilles" van politie (13L03189) 
9. Geanonimiseerde brieven n.a.v. klachten (5 personen en 2 bedrijven) (13i.03181) 
10. Eerste versie officiële waarschuwingsbrief (13L03190) 
11. Aangepaste waarschuwingsbrief (13L03180) 

Inleiding: 

Onderzoek 097Young 
In Woerden staat de bestrijding van drugs hoog op de agenda. Uit het onderzoek 097Young bleek namelijk 
dat in Woerden relatief jonge jeugd betrokken was bij zowel drugsgebruik als drugshandel. De jonge 
gebruikers bleken de middelen veelal als vervanger van alcohol te gebruiken en vaak de stap van softdrugs 
over te slaan. Deze zorgelijke uitkomsten hebben geleid tot het besluit om vanaf het begin van het 
onderzoek een traject met Jeugdzorg op te starten. 
Politie heeft met ouders en met jongeren gesprekken gevoerd. Jeugdzorg pakte de zorgmeldingen over 
drugsgebruik bij jongeren direct actief op waardoor jongeren en hun ouders adequate zorg geboden werd. 

Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft deze groep jongeren gemonitord en een analyse van deze gegevens is 
bijgevoegd (zie bijlage 1). Heel veel jongeren hebben incidenteel en kort gebruikt. Veel ouders hebben wel 
een betrokken houding maar geen signalen bij hun kinderen herkend. Voor Victas was dit geen nieuws en 
gaf aan dat Ouderavonden hiervoor een goed middel zijn. 

Vanuit BJZ wordt geen vervolg gegeven als hiertoe geen noodzaak is, met andere woorden: deze kinderen 
worden door BJZ niet meer gevolgd. Ouders stellen dit niet op prijs en hebben volgens BJZ een eigen 
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verantwoordelijkheid. BJZ gaat misschien over een halfjaar nog wel een telefoonronde doen om te 
informeren hoe het gaat. 

Project Nuchter Verstand 
Nuchter Verstand is een meerjarenaanpak tot 2019 van de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, 
Oudewater, Montfoort en Woerden en richt zich met name op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Over 
de stand van zaken van dit project in relatie met onderzoek 097Young en project Achilles bent u per 
raadsinformatiebrief van 14 mei 2013 geïnformeerd (zie bijlage 2). 

Daarnaast is in samenwerking met scholen, politie, en professionals in de jeugd(gezondheids)zorg en het 
jeugdbeleid, een plan van aanpak opgesteld om op korte en lange termijn actie te ondernemen. Er is een 
keuzemenu 'Een nuchter aanbod' (ter ondersteuning van zowel drugs- als alcoholbeleid van de scholen) 
ontwikkeld door de GGD en Victas, met daarin een overzicht aan activiteiten en maatregelen die scholen 
kunnen inzetten. De gemeente heeft daarvoor extra middelen ter beschikking gesteld. De gemeente is in 
overleg met de scholen over afname van het aanbod. 

Er is een aanbod aan de VO-scholen gedaan en hierover zijn al met 2 scholen afspraken gemaakt. Het 
betreft voornamelijk voorlichting. Sommige scholen willen meer beleidsmatige ondersteuning. Hiervoor is 
maatwerk gewenst. Nog lang niet alle mogelijke middelen zijn ingezet. Wethouder Yolan Koster is bij alle 
scholen op bezoek geweest en burgemeester Molkenboer is bij het laatste bezoek aan het Minkema 
College ook mee geweest. 

Drank en Horecabeleid 
Op 13 juni 2013 bent uw via een informatiebijeenkomst bijgepraat over de ontwikkelingen in het kader van 
de nieuwe Drank- en Horecawet. 

Project Achilles 
De lokale driehoek van burgemeester, politiechef en officier van justitie, was al geruime tijd voor het 
onderzoek 097Young, in bespreking over de aanpak van lokaal drugsgebruik. Dit is het project genaamd 
Achilles. 

Achilles is het integrale multidisciplinaire plan van aanpak voor druggerelateerde problematiek, die van alle 
losse schakels een stevige ketting maakt. Om een trendbreuk in het denken over drugsgebruik te realiseren 
zullen een aantal maatregelen moeten worden genomen. Uniek is de combinatie van preventie, repressie 
en hulpverlening die volledig is gericht op de gebruiker of potentiële gebruiker. Indirect worden gelijktijdig 
de drugsdealers aangepakt. Zij zien hun klantenbestand slinken of de frequentie van gebruik afnemen. 

Concrete maatregelen 
Achilles bevat enkele maatregelen die moet zorgen voor de terugdringing van de vraag naar drugs en 
daarmee inperking van de gevolgen van drugsgebruik voor de gezondheid en de maatschappij. Belangrijke 
maatregelen van Achilles zijn: 

• Gebruiker uit de anonimiteit halen; door middel van een waarschuwingsbrief naar een (potentiële) 
gebruiker als zijn 06-nummer op een bestellijn voorkomt. 

• Blokkeren drugsbestellijn; om de vraag naar drugs te verstoren en de betrouwbaarheid van de 
drugsdealer onder druk te zetten. N.B. Blokkering drugsbestellijn is momenteel juridisch niet 
haalbaar. Er wordt gekeken naar alternatieven. 

• Betere controle rijgedrag gebruikers; op rijden onder invloed moeten de zwaarste mogelijke 
sancties volgen om ongelukken te voorkomen. 

• Betere registratie druggerelateerde criminaliteit; om zichtbare verbanden te creëren tussen 
gebruikers en criminaliteit. N.B. Registratie druggerelateerde criminaliteit vindt alleen plaats 
wanneer bij een drugsgebruiker daadwerkelijk drugs is aangetroffen (geen registratie op basis van 
aanwezigheid op bestellijn). 

• Tijdig inschakelen van verslavingszorg en hulpverlening; Hoe vaker (jonge) gebruikers vroeg 
gewezen wordt op de gevaren, des te groter de kans op onthouding van de drugs. 

Pilot waarschuwingsbrieven 
Een recente actie (pilot) in het kader van dit project (april 2013) is het versturen van waarschuwingsbrieven 
aan klantcontacten van lokale drugsbestellijnen. 

Naar aanleiding hiervan is namens de fracties D66, Heerd Jan Hoogeveen, W D , Ruud Mees en 
Progressief Woerden, Rinus Tersteeg op 30 mei 2013 een motie ingediend (zie bijlage 3). Burgemeester 
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Molkenboer heeft vervolgens toegezegd dat in afwachting van de evaluatiebijeenkomst op 10 juni 2013 en 
het delen van de uitkomsten hiervan met de raad, er geen nieuwe waarschuwingsbrieven zullen worden 
verstuurd. Naar aanleiding hiervan heeft de griffie op 6 juni 2013 een raadsbrief gezonden aan het college 
(zie bijlage 4). 

Evaluatiebijeenkomst d.d 10 juni 2013 
- Bijlage 5: Gespreksverslag van de evaluatiebijeenkomst d.d. 10 juni 2013. Zie voor de uitkomst van 

deze evaluatie de kernboodschap. 

Ten behoeve van de evaluatiebijeenkomst op 10 juni is door verschillende deelnemers aan dit overleg de 
volgende informatie geleverd: 
- Bijlage 6: Overzicht persregistratie van communicatie. Burgemeester Molkenboer heeft onder andere 

meegewerkt aan radio interviews bij Radio 1 en BNR. 

- Bijlage 7: Overzicht van het aantal cliënten met een intake voor Victas. Dit overzicht laat geen 
significante stijging zien na het verzenden van de waarschuwingsbrieven. Er is overigens een vrij hoge 
drempel om naar verslavingszorg te gaan. Gemiddeld is iemand 7 jaar verslaafd voordat hij/zij zich bij 
Victas meldt voor behandeling van bijvoorbeeld een alcoholprobleem. Daarom moeten we naast deze 
brieven ook inzetten op preventie bij bijvoorbeeld hardcore feesten. Bij een volgende actie zal het 
verzenden van de waarschuwingsbrieven van te voren worden gemeld bij Victas. 

- Bijlage 8: Overzicht resultaten Achilles van politie. 
Belangrijkste verbeterpunten: 
1. Selectie contacten uit een drugsbestellijn (er dient te worden vastgesteld dat er recentelijk is 

ingebeld/inge-smst vanuit een gebruiker naar een dealernummer); 
2. Vervolgens inhoud brief aanscherpen/verbeteren ta.v. de gemaakte selectie; 
3. Alternatieve brief overwegen voor restcontacten (stille contacten - een meer informatieve brief); 
4. Organiseren helpdesk/toeleiding naar site met FAQ; 
5. Brief voorzien van originele logo's; 
6. Alternatieve brief voor bedrijven (feitelijk - minder waarschuwend - meer informatief); 

Overzicht evaluatiepunten van het Openbaar Ministerie 
1. Inhoud van de brief aanscherpen en aandacht voor de toon van de brief. 
2. Zorgvuldiger de doelgroep die de brief ontvangt selecteren. 
3. Verzending vanuit één instantie mede ook om eventuele reacties beter te stroomlijnen. 

Overzicht evaluatiepunten gemeente Woerden. 
De volgende toezeggingen zijn aan de raad gedaan: 
- de strekking van de motie wordt betrokken bij de evaluatie; 
- de evaluatie wordt gedeeld met de raad (eventueel vertrouwelijk); 
- tot die tijd worden er geen nieuwe vergelijkbare acties op touw gezet. 

Overige verbeterpunten 
1. Van te voren afstemmen met de hulpverleningsinstanties wanneer officiële waarschuwingsbrieven worden 

verzonden. 
2. In de officiële waarschuwingsbrief contactpersonen zetten van politie en hulpverleningsinstanties. 
3. Gezamenlijke afstemming en ondertekening (OM, gemeente en politie) regelen voor te verzenden brieven 

n.a.v. ingekomen reacties. 

Ingekomen klachten 
Het Openbaar Ministerie heef 3 brieven (klachten) ontvangen. Deze waren dezelfde als degene die de 
gemeente heeft ontvangen. Victas heeft 4 telefonische klachten ontvangen van mensen die het niet op prijs 
stelden dat zij deze brief hebben ontvangen maar de namen van die personen zijn helaas niet bekend. 

De politie heeft 102 telefoontjes ontvangen. Sommige mensen hebben 3 a 4 keer gebeld. De volgende keer 
verwachten zij minder telefoontjes omdat met de nieuw opgestelde selectiecriteria (zie hiervoor de 
informatie onder kopje kernboodschap) veel minder personen en bedrijven ten onrechte een brief zullen 
ontvangen. De gemeente heeft in totaal 8 brieven verzonden in verband met ingekomen klachten (6 
personen en 2 bedrijven). Deze brieven zijn geanonimiseerd en gescand weergegeven in bijlage 9. 
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Kernboodschap: 

Algemeen: 
De conclusie van de evaluatiebijeenkomst d.d. 10 juni 2013 is dat het de moeite waard is om deze actie te 
herhalen. Het is een kwestie van door ontwikkelen, onder andere aanpassen van de waarschuwingsbrief 
naar aanleiding van deze evaluatie. Een positief effect is dat er debat is ontstaan over deze problematiek, 
bijvoorbeeld in de horeca, bij ouders en op scholen. 

Aandachtspunten uit motie D66, WD en Progressief Woerden d.d. 30 mei 2013 
1. We moeten zorgvuldiger formuleren in de te verzenden brieven. We kunnen ze niet aanschrijven 

als drugsgebruiker. De brieven moeten worden gedifferentieerd. 
2. Zorgvuldige selectiecriteria opstellen. 
3. Consequenties persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt. 
4. Zinsnede afleggen verklaring aanpassen. 
5. Hulpverlening moet beter. 

Ad 1. De eerste waarschuwingsbrief (zie bijlage 10) is aangepast. 

Ad 2. Tijdens de evaluatiebijeenkomst op 10 juni 2013 is afgesproken om de selectiecriteria voor de 
personen/bedrijven die een brief/waarschuwing ontvangen scherper te stellen. 
In overleg met de politie en het Openbaar Ministerie zijn vervolgens de volgende selectiecriteria 
opgesteld. 

Selectiecriteria: 
• Waarschuwingsbrief ingeval van tweezijdig contact tussen gebruiker en drugsdealer in het 

afgelopen halfjaar (zie bijlage 11 voor concept). Graag verwerken wij ook uw input die u kunt 
geven op de bijeenkomst op maandag 16 september a.s. mee in deze conceptbrief. 

• Géén waarschuwingsbrief meer voor bedrijven. De reden hiervoor is dat de brief naar 
bedrijven met de mededeling dat iemand vanuit het bedrijf belt naar een drugsbestellijn, 
volgens de privacy deskundige van het Openbaar Ministerie privacy technisch veel te ver 
gaat. Doel heiligt de middelen niet, in dit geval. Als je kijkt naar doel, noodzakelijkheid, 
proportionaliteit en subsidiariteit ten opzichte van het schenden van de privacy van de 
betreffende persoon (de afweging die je iedere keer moet maken bij het gebruik van 
privacygevoelige gegevens), dan weegt de privacy van de werknemer zwaarder dan het 
oogmerk waarvoor we de brieven versturen. Bij een bedrijf met weinig werknemers is 
makkelijk te achterhalen wie het is en dan is de werkgever op de hoogte dat iemand drugs 
besteld en wellicht zijn daar consequenties aan vast knopen. Of een bedrijf gaat toch op 
onderzoek uiten komen dan bij hun werknemer terecht. Ons doel, met gebruik gegevens, is 
de druggebruiker direct en persoonlijk te waarschuwen. Niet om de (ethische) discussie over 
drugsgebruik en gebruik van telefoon werkgever voor privédoeleinden te stimuleren. Als je 
dat doel wel wilt behalen kan dat op een andere manier. 

• Géén waarschuwingsbrief meer voor personen die meer dan een halfjaar géén tweezijdig 
contact hebben gehad d.w.z. deze personen ontvangen sms-berichten vanuit de dealer maar 
nemen zelf geen contact op. De reden hiervoor is deze groep mensen gecategoriseerd is als 
niet-koper van drugs, nu we hebben vastgesteld dat er tweerichtingsverkeer nodig is om tot 
een deal/koop te komen. 

Om te voorkomen dat klachten/reacties bij verschillende instanties binnenkomen zullen de volgende 
keer de brieven vanuit één instantie te weten de gemeente Woerden worden verzonden met goede 
verwijzingen naar de andere instanties. 

Ad 3. Het College Bescherming Persoonsgegevens is niet van toepassing omdat we daarvoor een 
convenant hebben afgesloten. Het vernietigen van de gegevens na afloop van het onderzoek 
gebeurt al automatisch. 

Ad 4. De zinsnede afleggen verklaring is geschrapt uit de brieven. Ook is in de waarschuwingsbrief nu de 
volgende zin opgenomen: "Let wel, wanneer u tijdens dit onderzoek niet bent gehoord door de politie, 
staan uw gegevens niet geregistreerd in de politiesystemen." 
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Ad 5. De afdeling communicatie van Victas is betrokken geweest bij het opstellen van de aangepaste 
brieven (vermelden website, informatiespreekuur, mogelijkheid van doorverwijzen of e-mailen). 
Daarnaast moeten partners (Centrum Jeugd en Gezin, Zorg- en Adviesteams op scholen, Politie en 
Justitie) de signalen goed doorgeleiden (N.B. Slechts een fractie van de gebruikers wordt na 
experimenten echt verslaafd). Volgens Victas moeten we de effecten op de betrokken ouders niet 
onderschatten. De systeemaanpak heeft wel degelijk effect. Daarom heeft burgemeester 
Molkenboer ook aangegeven dat het belangrijk is om de nazorg in de gaten te houden. 

Vervolg: 

Jaarplan 2013 project Nuchter Verstand 
Voor 2013 is een jaarplan opgesteld door de projectleiding van Nuchter Verstand. Per pijler van het beleid 
(inrichting van de omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, signalering, advies & 
ondersteuning) zijn activiteiten gepland om de beoogde resultaten te realiseren. Belangrijke activiteiten zijn 
onder andere: ouderraden worden benaderd, de nieuwe Drank- en Horecawet wordt geïmplementeerd, 
handhavingscommunicatie wordt daarop afgestemd, peers worden ingezet, netwerken worden 
geanalyseerd en (nog beter) benut voor signalering, advies en hulpverlening. 

Het plan is geschreven voor de hele regio, per gemeenten zijn er enkele verschillen in uitwerking en timing. 

Drank en Horecabeleid: 
De planning is dat de regelgeving rond de nieuwe Drank- en Horecawet voor het eind van het kalenderjaar 
is vastgesteld. 
Project Achilles: 
De resultaten van de evaluatie op 10 juni 2013 en deze raadsinformatiebrief zullen in het bijzijn van de 
wijkchef van politie, de heer M. Ruijs en de officier van justitie, de heer mr. M. Vuylsteke met u worden 
besproken tijdens de themabijeenkomst op maandag 16 september a.s. 

Bijlagen: 11 

1. Rapportage over verkregen informatie uit onderzoek zorgmeldingen van Bureau Jeugdzorg 
(13L03192) 

2. Raadsinformatiebrief van 14 mei 2013 m.b.t. verslavingsbeleid; Terug- en vooruitblik project 
Nuchter Verstand en relatie met onderzoek 097Young & project Achilles (13R.00144) 

3. Motie D66, W D en Progressief Woerden d.d. 30 mei 2013 (13i.03187) 
4. Griffiebrief d.d. 6 juni 2013 inzake raadsbrief d.d. 30 mei 2013 (13.020582) 
5. Gespreksverslag multidisciplinaire evaluatie d.d. 10 juni 2013 (13L03188) 
6. Persregistratie van communicatie (13i.03183) 
7. Overzicht aantal cliënten met een intake van Victas (voorheen Centrum Maliebaan) (13L03191) 
8. Overzicht resultaten "Achilles" van politie (13L03189) 
9. Geanonimiseerde brieven n.a.v. klachten (5 personen en 2 bedrijven) (13i.03181) 
10. Eerste versie officiële waarschuwingsbrief (13i.03190) 
11. Aangepaste waarschuwingsbrief (13i.03180) 

De taris De burgemeester 
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bureau 
jeugdzorg 

ut rech t 
Rappor tage over ve rk regen in format ie uit onde rzoek zo rgme ld ingen - juni 2 0 1 3 

Bureau Jeugdzorg Utrecht, afdeling Toegang Geïndiceerde Jeugdzorg, Locatie Noord 

Samengesteld door: Ineke Berends (senior gedragswetenschapper) en Helga Peters (teammanager) 

De politie Woerden heeft in de tweede helft van 2012 bij haar operatie 097Young 35 Woerdense jeugdigen 
geïdentificeerd die betrokken waren bij het gebruik van diverse harddrugs. 

In nauwe samenwerking met de politie heeft BJU contact gelegd met de jeugdigen uit deze groep die door 
de politie bij BJU werden aangemeld via een zogenoemde zorgmelding. Dit betreft 24 jeugdigen. 

Conform de afspraken die gemaakt zijn tussen politie, gemeente, onderwijs en BJU heeft BJU hiervoor vier 
casemanagers ingezet, die naast de gebruikelijke behandeling van de zorgmelding (zie bijlage 1), zich ook 
hebben gericht op het verkrijgen van informatie die een beeld zou kunnen geven van deze groep jeugdigen. 
Doel hiervan was het verkrijgen van aangrijpingspunten voor preventieve acties tegen drugsgebruik door de 
Woerdense jeugdigen. 

De eerste globale uitkomsten heeft u al kunnen lezen in een schrijven van BJU (Helga Peters) d.d. 12-11¬
2012. In datzelfde schrijven werd aangekondigd dat BJU u op een later tijdstip zou informeren over een 
gedetailleerder beeld van de onderzochte groep. 

Deze uitkomsten zijn inmiddels verwerkt in het overzicht dat u hierbij aantreft. Naast een weergave van de 
gegevens leggen wij u ook een interpretatie voor van hetgeen uit het onderzoek naar voren is gekomen. 

Kenmerken van de groep. 

Gegevens zijn verzameld ten aanzien van de volgende categorieën: 

Geslacht 
Leeftijd 
Schoolniveau 
Gezinssamenstelling 
Soort drug(s) 
Frequentie van gebruik 
Reden van start gebruik 
Reden van gebruik 
Reden van stoppen met gebruik 
Beschikbaarheid van drugs 
Eigen gebruik of handelen 
Drugsgebruik binnen die groep 
Plaats van het drugsgebruik 
Waarvan kende men die groep — — 

z Houding van ouders 

Aanleiding 
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Typering opvoedingsstijl 
Reeds bekend bij jeugdzorg? 
Voorlichting gehad? 
Woonplaats 

Afsluitend advies na onderzoek 
Contact tijdens onderzoek 
Welke school. 

In de tekst hieronder zijn de verzamelde gegevens uit deze categorieën verhalend beschreven, 
aangevuld met enkele overzichtjes. 

In bijlage 2 zijn alle gegevens opgenomen in een excelbestand. 

Er zijn 24 jeugdigen aangemeld, waarvan 7 meisjes (29%) en 17 jongens (71%). 

De leeftijden variëren tussen 13 en 17 jaar. 

jongen 
meisje 

9 
8 
7 
6 
5 
4 wÊÊÊÊÊÊ 

3 
2 
1 

13 jr 14 jr 15 jr 16 jr 17 jr 

Alle jeugdigen waren van Nederlandse komaf, waarbij een jongen Nl/Frans en een jongen Nl/Colombiaans 
was. 

Allen woonden bij hun ouders, die in 18 gevallen een compleet gezin vormden en in 5 gevallen gescheiden 
leefden (bij 1 meisje is dit niet ingevuld). De gezinsgrootte varieert: 

11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
br =broer enig l x 2 x 3 x 4 x 5 x 
zs =zus kind br /zs br /zs br /zs br /zs br /zs 
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Ook het schoolniveau varieert: 

In 6 gevallen is dit niet genoteerd. 12 jeugdigen volgden het VMBO (of hadden dat gevolgd). Dan zijn er 3 
HAVO-leerlingen bij en tenslotte 1 gymnasiast. 

Bij twee leerlingen staat vermeld dat zij dyslexie hebben, twee leerlingen hebben ADD en een leerling heeft 
ADHD. 

Zij gebruikten allen XTC, het meest gebruikte middel in de gehele groep. Want bij de 19 jeugdigen die deze 
vraag hebben beantwoord, vinden we 17 XTC-gebruikers. Bij 8 van hen is dat het enige wat zij 
gebruiken/gebruikten. Bij 9 van hen echter wordt het gecombineerd met het gebruik van speed (2x), coke 
(3x), GHB (3x) of blowen (5x). Drie jeugdigen zeggen 3 - 4 soorten drugs te gebruiken (XTC, coke, GHB, 
blowen, speed). Eenmaal wordt 'pepper' genoemd. 

XTC coke GHB blowen speed 

m 13 
m 13 
m 14 
m 14 
m 14 
m 15 
m 15 
v 15 
m 15 
m 15 
m 15 
m 15 
v 15 
m 16 
m 16 
m 16 
V 16 jepper' 
m 16 
m 17 

Voor zover het is ingevuld (8 x niet) noemt elk jeugdige dat de drugs voor eigen gebruik werden gekocht. 
Maar daarnaast waren er 3 die er tevens in handelden. Een van hen was een 15 jarig meisje. Zelf gebruikte 
ze wekelijks XTC en coke. Voor dit gezin is spoedhulp ingezet en dit meisje is bij de Raad voor de 
Kinderbescherming aangemeld. 

Hoe vaak werd er doorgaans gebruikt, en bij welke gelegenheden? 

Gebruik was altijd ergens buiten of op feesten. Eenmaal is daarbij genoemd: XTC op een schoolfeest 
(Kalsbeek) en toch ook eenmaal coke op een school (Minkema). Verder vooral in de zomervakantie, 'onder 
de brug' en bij vrienden. De frequentie van gebruiken varieert sterk: van "een tijd dagelijks" (jongen 15 jr, 
XTC, speed, coke); tot "eenmalig een stukje van een XTC-pil Qongen 15 jr). Maar er zijn er ook die het 
hebben over "een gevaarlijke hoeveelheid GHB", of "wekelijks XTC en coke". Het beeld lijkt dat het voor de 
meesten kortdurend (tot 5 x) is geweest. 

De redenen voor het beginnen met gebruiken zijn: om langer te kunnen feesten, een keer proberen, 
nieuwsgierig, stoer doen, experimenteren, beïnvloedbaar. Ook is uit de gesprekken gekomen dat meerdere 
jongeren aangaven dat de harddrugs een goedkopere manier was om langer door te feesten dan met 
gebruik van alcohol. 
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Redenen waarom zij doorgingen met gebruiken zijn deels hetzelfde, maar deels klinkt ook het verslavende 
aspect al door in de antwoorden: "voelde zich hierdoor lekker", leuk verdoofd gevoel", "je voelt je licht en 
blij". 

Al deze redenen, misschien op "langer willen feesten" na, zijn interessant voor preventie. Hier past 
concrete informatie, kennis die de nieuwsgierigheid in banen leidt. 

Het feit dat de meesten de groep waarin zij gebruikten, zeggen van school te kennen, geeft te denken over 
waar voorlichting plaats zou kunnen vinden. Volgens de jeugdigen hebben zij echter geen voorlichting op 
school over drugs gehad (op twee na). Het ging in dit onderzoek om leerlingen van het Minkema (5X), het 
Kalsbeek (16 x), Vechtcollege (lx) en 2 x niet ingevuld. 

De meesten zijn al weer, naar eigen zeggen, gestopt met het gebruik van drugs. Waarom? De belangrijkste 
redenen om te stoppen kunnen we 'sociale redenen' noemen, het geweten speelt een rol: 

Zag dat het slecht ging met z'n vrienden, 
Teleurgesteld in zichzelf 
Boze broer heeft veel indruk gemaakt 
Vriendin had het er moeilijk mee, 
Ziet bekenden afzakken en agressief worden 
Ouders zijn belangrijker dan deze vrienden. 

Klaarblijkelijk was de verslaving nog niet sterker dan de wens om aansluiting bij het 'gezonde' leven te 
houden. 

Dat moet toch de nodige moeite gekost hebben, aangezien de meesten aangaven dat in de groep waarmee 
zij omgingen, vele van hun vrienden gebruikten. Bij de redenen van gebruik werd "erbij willen horen" echter 
zelden als belangrijke reden genoemd. Vaker ging het om op zichzelf gerichte redenen (lekker gevoel, 
experimenteren)., Dat kan aangeven dat het sociale leven van deze jeugdigen niet gedomineerd werd door 
drugsgebruik. Integendeel: verschillende jongens/meisjes die gestopt zijn, hebben dat juist gedaan door de 
geschrokken/afwijzende reacties om hen heen. Daarnaast lijkt het stoppen vaak ingegeven door een 
zelfgenomen besluit, gebaseerd op hun eigen evaluatie van de gevolgen die zij zien van drugsgebruik. Dat 
geeft aan dat het raadzaam lijkt om bij voorlichting/preventie aandacht te hebben voor het zelfstandig 
leren denken, zelfstandig keuzes maken, zelf bedenken watje wilt met je leven. Kennelijk zijn dit 
beschermende krachten. 

Er is maar weinig gerapporteerd, dat er op school of thuis gedragsverandering gesignaleerd werd. Spijbelen 
bijvoorbeeld wordt maar eenmaal genoemd; vaker ziek ook eenmaal. Dat valt wellicht te verklaren uit de 
antwoorden dat het vooral om relatief kortdurend vrijetijdsgebruik ging. Aan de andere kant kan het 
betekenen, dat ook de omgeving (school, ouders) baat zouden kunnen hebben bij meer kennis over 
signalen van drugsgebruik. 

De meeste ouders geven aan dat zij vooral geschrokken zijn, en velen hebben actief naar hulp gezocht of 
daar aan mee gewerkt. Slechts enkelen vinden het moeilijk te geloven en reageren afhoudend. De 
casemanagers van BJU die deze gezinnen bezocht hebben, spreken dan ook in 80 % van de gevallen van 
"betrokken ouders". 

Op vijf jeugdigen na, was tot nu toe geen van de jeugdigen bekend bij jeugdzorg. Twee jongens waren al 
twee jaar bekend bij de jeugdreclassering, drie meisjes waren net een korte tijd bekend bij de vrijwillige 
jeugdzorg. 

Tenslotte: waartoe heeft nu het onderzoek door BJU naar aanleiding van de zorgmelding door de politie 
geleid? 

Het onderzoek kon bij 12 jeugdigen en hun gezin worden afgesloten zonder dat er hulp noodzakelijk leek. 
Wel is aan al deze gezinnen informatie over het aanbod en de mogelijkheden van B-open van Victas 
toegestuurd. 
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Vier gezinnen hebben contact met Victas gezocht en zijn tevens naar Victas gegaan, In twee gevallen heeft 
de GGD-arts contact opgenomen met de jongere en daarnaast is in een gezin MDFT (gezinstherapie) 
geadviseerd en is een meisje naar Pretty Woman verwezen (hulp aan meisjes die in misbruikrelaties 
terecht dreigen te komen). 

Bijlage 1 Gebruikelijke behandeling van zorgmelding: 
Politie of andere professional meldt bij BJU schriftelijk een jeugdige aan, over wie zorgen t.a.v. 
veiligheid/welzijn zijn vastgesteld. Het blootgesteld worden aan huiselijk geweld valt bijvoorbeeld 
onder dergelijke zorgen, evenals het in aanraking komen met harddrugs. De melder deelt de 
jeugdige en zijn ouders mee dat deze melding wordt gedaan. BJU geeft uitvoering aan de 
zorgmelding door een huisbezoek af te spreken. Tevens worden, na toestemming van ouders en 
jeugdigen boven de 12 jaar, huisarts en school op eventuele zorgen bevraagd en het 
consultatiebureau bij jonge kinderen. Overige derden worden gebeld afhankelijk van de inhoud van 
de casus. 
In het onderzoek van BJU worden zorgen, risicofactoren en mogelijkheden van het gezin/de 
jeugdige in kaart gebracht en met de cliënten besproken. BJU rondt binnen zes weken het 
onderzoek af met adviezen t.a.v. noodzakelijk geachte hulp en kan de cliënt desgewenst 
begeleiden bij het realiseren van deze hulp. 
Als op basis van het onderzoek BJU ernstige zorgen houdt over de veiligheid van een jeugdige en 
als ouders niet of onvoldoende deze zorg herkennen of erkennen en als noodzakelijk geachte 
hulpverlening niet wordt opgestart, dan zal BJU overwegen de Raad voor de Kinderbescherming in 
te schakelen. 

Bijlage 2 Overzicht van verkregen informatie uit onderzoek (excelbestand. afzonderlijk bijgevoegd) 

5 



O 
< 

n' 
_7 
<-+ 
N 
O 
- ï 

00 

3 
Q. 
3' 

era 
ro 
3 
O 

T3 
ro 

ro 
o 
CD 
•-4 
•< 
O 
c 
3 

era 

Q . 
M 
4=> 

TT 
3' 
C L 
NJ 
CU 

3* 
CL 
M 
M 

3' 
CL 
M 

3 
CL 
M 
O 

3' 3' 
CL 

3' 
Q. 

I-1 

cn 

3 
O . 

3 
CL 
(-» 

3 
Q_ 

CU 

3' 
o. 3' 

C L 

T T 
3' 
C L 
I-1 

O 

7T 
3' 
CL 
CD 

3 
CL 

3 
C L 

3' 
CL 

_ T 
3* 
CL 
CU 

> 
era 
5' -* o 

3 
0) r+ 
5' 

O 

cn 
DJ 
QJ 

CD 
O 

fD 
fD 

> 
a 
o 

en 
O 

< 
—s 
o 

1-» 
01 Cn 

co 

03 
O 
3" 
fD 
fD 

> 

O 

cn 

co 
O 

3 
£1) 

1-* 1-» 
u i 

3 
DJ 
3 

CU 

DJ 
DJ 

CD 
O 

CD 
O 

3 
QJ 
3 

DJ 
DJ 

N 

fD 
C L 
•< 
1£L 
fD 
X 

DJ 
cn 
i-t-

3 
DJ 

> 
O 
O 

3 
DJ 
3 

cn 
QJ 
QJ 

3 
QJ 
3 

< 

CD 

O 

< 
CD 
O 

co 
O 

cn 

co 
O 

3 
QJ 
3 

fD 
fD 
S? 
C L 
•< 
Cl 
fD 
X 
ro' 

O 
c 
Cu 
fD 

O 
fD 

N 
C 

. 0 

CD 
fD 
cn 
O 
3" 
fD 
C L 
fD 
3 

O 
fD 

O 
fD 

O 
c 
C L 
fD 

O 
c 
C L 

ro 

O 
c 
C L 
fD 

M 
C 

rt>' 

O 
c 
C L 
fD 

CD 
fD 
cn n 
3" 
fD 
CL 
fD 
3 

cr -1 o 
fD 

NI 
C 

O 
c 
C L 
fD 

O 
c 
C L ro 

o 
fD 

__• 
ro' 
M 
c 

.co 

CD 
ro 

o. 
ro 
3 

N 
c 
in 

n 
n 
O 
r> 
Q > . 
3' 

ro 

3 n 
o 
zr. 
CD 

X 
—I 
n 
cr 
o 
ë 
ro 
3 

CD 
X 
CD 
CO 
•< 
3 

T 3 
r+ 
O 3 ro 
3 
•-o 

CD 

co 

T 3 ro ro 
CL 

n 

ro 
3 

n 
"O 

3 
O 

3 
O 

X 
—i 
n 
O 

ro 
3 

O 
X 
—\ 
n 
cr 
o 

ro 
3 

cn 
DJ 
DJ 

3 
QJ 
3 

l - 1 

Cn cn 
QJ 
DJ 

CO 
O 
t 
— 
QJ 
CL 

ro 

CD 
•< 
3 
3 
DJ 

co 
O 

< 
QJ 
CL ro ^ 
3 
o 
ro 
CL 

ro 
TT 
3* 
CL 

< 
DJ 
C L 
ro 
_t 

3 
o 
ro 
C L 

ro 
M 
cr 
O ro -1 
cn 
+ 

_c 
3' 
C L 
••O 

< 
QJ 
C L 

ro 

< 
QJ 
C L ro ^ 
3 
o 
ro 
o. 
ro 

o 
ro 

n 
o 
o 
o 
QJ. 
3' 
ro 

CD 
X 
co 

X 
H 

3 
DJ 
3 

cn 

co 
O 
3 

QJ 
DJ 

CD 
O 

O 

p 
3 
c 

c: 

ro' 

ro 
3 

cr 
- s 
O 

ro 

x 
H n 

O 
n> 
_!. 
su 
n 
3" 

n 

CD 
ro 
in 
o 
3-
ro 
C L 
ro 
3 

< 
QJ 
C L 

ro 
3 
o 
ro 
C L 

ro 

ro 
3 

x 
H 
O 

3 
era 

x 
H n 
•o 
ro 
ro 
C L 
ro 
3 
n 
O 
n 
QJ. 
3' 

ro 

cn 
c 
3 
SU 
c 
(D 

, c 
c: tQ 
3 a 
' N 

cu o 
(O 

^ O 
s. ^ 
a s. 
<D O 
o 5 
S < 
O 0) 
O" 3 
S> < 

o ?r 

O 

CQ 
fD 
3 

H 
O 
<T> 
CQ 
SU 
3 
CQ 
(D 
2. 5' 
a 
ö' 
<D 
<D 
-1 
Q. 
ft) 
c 
<B 
C 
CQ 
Q. 
N 
O 
- t 
CQ 

O 
O 
SU 

5' 

o o 

<D 

I ^ 
2 . 3 

ro su 

O _* 

W ^ 
O 
3 
Q. 
(9 R! o ro 
< 
su 
3 
N 
O 
- Ï 
CQ 

ro 
Q. 
3* 
CQ 
ro 
3 

ro 
I-K 

su 
Q. ro 
< 
su 
3 
O 
•o 
ro 

ro 
o 
to 
4̂ 

-< 
O 
c 
3 
CQ 



O 
< 
fD —ï 
CJ. 
n' 
3 " 
rt 
N 
O —1 
era 
3 
rp_ 
Q . 

03 
r+ 
fD-

W
ekei 

X X 
03' 
cn 

E
enrr 

X 1-1 
03' 
NJ 

X cn 
• 

O 
5' 

S
tukje 

X 1 kee 

X E
enm

 

03' 
cn 

3 kee 
2 kee 
T

otaa 
X

T
C

e 
3 kee 
10 ke 
4 kee 
4 kee 
Een ti 
Frequ 

W
ekei TT 03 "O rt 

S
tukje —Ï 03_ — -i -i — fD —Ï fD f—i fD 

fD fD on < X fD X X CO 3 X —i 3 3 3 TT (/) fD era' —ï O CU H <K>' fD —\ H cu-

TT 

H X 3 3 Q_ rt TT (/) rXT< 
ges 

avo 

p een 

3 
fD 
fD 

n een 
rX

T
C

 

n n 
cu-

TT 
CU 
—h 

C
ge 

TC
 

CU 
X 
N) 

ai 
X 
M 

agel 

5' 

n 

no 

nd 

p een 
n pil 

w rt-

rX
T

C
 ee 

aa 
br •a •n ve H 

da
: 

n pil 

uk 

rt c CD co in 
3 O era 

je van XTC
-

3 O 3 3 taal 5 kee 

. G
evaarlij 

je van XTC
-

de w
eeke 

t een jaar, 

per dag 
per dag 

—i -o 3 
OQ fD Q. fD 3 " fD — O* n 3 co rui 

ie
v
 

co 
—i 

TT fD O 
rt fp_ 

oc 

3 " 

aïn fD 

aïn 

c£ CD 
CD CO 
J C 

CO 

03 

m
nd G

H
B

. 

E
xper 

X X N
ie 

X X Exp 

X niei 
Exp 

X X X X Kre 
Exp 
N

ie 
StO

( 
Exp 
W

ili 

X O
m

 
O

m
 

XTC
 

R
ed 

E
xper fD fD fD fD c w fD __. „ •a fD 

E
xper iw

sgie 

—ï era -s ? fD CU CU •a 3 

LUI
 iw

sgie 

3 ' era 3' 

het gi 

3 cn 
era 

Q. 
O 3' 

een 

3 
era 

3 
era era < 

fD 

iw
sgie 

en fD' 

en 

het gi 
en co' fD 

3 

en 
een fD 

—i 
fD 
—\ 

ek 0) 
3 

rt- rt i-+ 

het gi rt rt 
CO 

T T rt- —\ (/> rt fD rro' fD era fD 

ratis via ee 

fD era 3 
rt 
CO fD fD fD CD (/> rt ire

n
, stoei 

;, experim
 

ren, beïn\ 

heid, gem
 

ren 

ratis via ee 
ren 

ieuw
sgier 

ren 
er prober 

kunnen f 
kunnen f 

gen van v 
art gebru 

O . 

en --. 
O 

ian 

3 
< 

era' 

en 

ee 
ee 
rie 

O rt fD —• 

3 
< in in en 

eren 

dbaar 

puleerd 

iend 

ten 
ten 
iden 

N> 



O 
< 
fD 
—i 
ü . 

N 
O 

rJ3 
3 rp_ 
Q . 
3' 

cnq 
fD 
3 
O 

T 3 
fD 

fD 
O 
CO 
•̂ 1 
-< 
O 

3 

TO 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

fD 

< 

fD 

co 



O < 
fD 

fD_ 
Q . 

OJ 

ro' 

E
igen gebruik, handelen 

X X E
igen gebruik 

E
igen gebruik 

X E
igen gebruik 

X E
igen gebruik, handelen 

E
igen gebruik 

X E
igen gebruik 

X X E
igen gebruik 

X E
igen gebruik 

E
igen gebruik 

E
igen gebruik 

E
igen gebruik 

E
igen gebruik,handelen 

E
igen gebruik 

E
igen gebruik 

E
igen gebruik 

Eigen gebruik/H
andelen 

ln
 de groep w

o
rd

t gebruikt 

X X In de groep w
o

rd
t gebruikt 

X In de groep w
o

rd
t gebruikt 

D
e andere groep gebruikte 

X ledereen gebruikt 
Er w

o
rd

t gebruikt in de groep 

X X X X D
e andere groep gebruikte 

X G
ebruiken allem

aal 
1 jongen gebruikt niet 
W

aarschijnlijk w
el 

D
e helft van de groep 

G
ebruiken allem

aal 
X, w

aarschijnlijk w
el 

X, w
aarschijnlijk w

el 
gebruiken allem

aal 
D

rugsgebruik in groep 

Er w
o

rd
t gebruikt in de groep 

O
nbekend 

X X Z
om

ervakantie 
O

p school 

X Z
om

ervakantie 

X V
erschillende plekken 

P
lein W

illem
 van O

ranje school 
X S

choolfeest 

X X B
uiten 

X Z
om

ervakantie, buiten? 
B

uiten? 
B

uiten 
B

uiten (tijdens hangen) 
O

p feestje, bij vrienden, onder de brug 
O

p hardcore feesten 
O

p hardcore feesten 
B

uiten 
Plaats gebruik 

X S
chool 

X X S
chool 

S
chool 

X X U
it zijn w

oonplaats 
S

chool 

X S
chool 

X X S
chool 

X S
chool 

Een jongen van de basisschool 
V

ia school 
N

iet via school 
V

ia school en hangplek 

X X D
eels via school 

W
aarvan ken je de groep 

4* 



O 
< 
fD 
N 
r>' 
3 " 
t-t 
Ni 
O 
—* 

fjq 
3 
fD_ 
fa
s ' 

OQ 
fD 
3 
O 

T 3 
fD 

fD 
O 
ID 
< 
O 
c 
3 

(ra 



O 
< 
ro 

n 
3" 
r+ 
N 
O ™1 

era 
3 
cp_ 
Q . 
3' 

era 
CD 
3 
O 
-o 
CD 

O 
10 

-< 
O 
c 
3 

CD 
CD 

O 

C L 
CD 

03 
CD 
r-t-
O 
T T 
77 
CD 
3 
O 
c 
C L 
CD 

X o 
c 
C L 
CD 

CD 

CO 
CD 
r+ 
- \ 
O 
T T 
T T 
CD 
3 
O 

C L 
CD 

0 3 
CD 
r+ 

O 
T T 
T T 
CD 
3 
O 

C L 
CD 

M 
CD 

era 
era 
CD 
3 

•< 
O 

CD 

J . 
w' 
3. 

CD' 

3 
CD 
CD 

O 
O 

era 
r+ 
CD 
3" 
CD 
ZT 
O " 
CD 
3 

5' 
era 
CD 
co 
o 
3-
O) 
T T 
CD 

0 3 
CD 
r+ 
—ï 
O 
— 
CD 
3 

O 
c 
C L 
CD 

CO 
CD 
c+ -1 
O 
T T — 
CD 
3 

O 
c 
C L 
CD 

CO 
CD 
r-t-
—ï 
O 
— 
T T 
CD 
3 
O 
c 
C L 
CD 

0 3 
CD 
r-t-
- ï 
O 
? r 
T T 
CD 
3 
O 
c 
CL 
CD 

03 
CD 
r-t-
—ï 
O 
7C 
?r 
CD 
3 
O 
c 
C L 
CD 

era 
CD 

era 
CD < 
CD 

0 3 
CD 

T T 
CD 
3 
O 
c 
C L 
CD 

03 
CD 
r-t-—1 
O 
— 
CD 
3 

O 
c 
C L 
CD 

0 3 
CD 
r+ 
- ï 
O 
7? 
7\ 
CD 
3 
O 
c 
C L 
CD 

0 3 
CD 
r-t-
-5 
O 
T T 
77 
CD 
3 

O 
c 
C L 
CD 

O) 

CU 
CU 

CD 
CD 

CD 
CD 

CD 
CD 

CD 
CD — 

G) 

cu 
tu 
3 
C L 
CD 
3 

03 

N J 

CU 
CU 

CD 
CD 

CD 
CD 

CD 
O 
3" 

X X 

O 
O 

O 
CD 
—i 
C L 
CD 
3 

CD 
P 
CD 
CD 
3 

t r 
CD 
CD 

(rt 
CD' 

< 
CU 
3 

O 
CD 
C L 
CD 

O 
CD 
—1 
C L 
CD 
3 

O 
"CS 
C L 
CD 
CT 
cu 
in 

r> 
3" 
O 
O 

< 
cu 
3 
C 

n 
3" 
O 
O 

CD 
CD 

X 

O 
CD 
—* 
C L 
CD 
3 

7K 
CU 

3 
CD 

M 
CD 

Cjq 
< 
CD 

O 
O 

O 
CD 
—S 
C L 
CD 
3 

O 
CD 
—\ 
C L 
CD 
3 

O 
CD 
~t 
C L 
CD 
3 

O 
CD 
- ï 
C L 
CD 
3 

O 
CD 
—ï 
C L 
CD 

O 
CD 
- \ 
CL 
CD 
3 

O 
CD 
~s 
C L 
CD 
3 

O 
CD 
—i 
C L 
CD 

CU 
O 
CD 
- ï 
C L 
CD 
3 

O 
CD 
—s 
C L 
CD 
3 

O 
CD 
- ï 
CL 
CD 
3 

O 
CD 
—t 
C L 
CD 
3 

03 00 
1—; 1—• 

< < CU CU 
C L C L 
CD CD 
—ï - ï 

£ 
3' 3' 

era' era' 
- Ï 

CD CD 
era OP 
cp_ cp_ 
cn cn 

O 
"O < 
O ro 
O. 
5' 

ca 
ro 
TT 
ro 
3 
CL 

ro c era o. 
N o -* era 

< o 
O 

3-

3 
orq 

O 
o_ 
cu 
cu 
3 
O 
c: 
C L 
CD 

O 
CD 
—\ 
C L 
CD 
3 

CD 



O < 
fD 

n 
3" 

3 rp_ 
Q . 
ZS 

crq 
fD 
3 
O 

T 3 
fD 

fD 
O 
CD 
-< 
O 
c 
3 
OQ fjq 

X 

< < 

fD 



TT 0 * 
RAADSINFORMATIEBRIEF 
13R.00144 

PM 
gemeente 

WOERDEN 

Van College van burgemeester en wethouders 
Datum : 14 mei 2013 Gemeente Woerden 

Portefeuillehouder(s) : Y. Koster lullllllllillllllllllllllllB 13R.00144 
V.J.H. Molkenboer 

Portefeuille(s) : Volksgezondheid 
Openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon 
Tel.nr. 
E-mailadres 

Onderwerp: 

A. de Leeuw 

06-35113543 

leeuw.a@woerden.nl 

Verslavingsbeleid: Terug- en vooruitblik project Nuchter Verstand en relatie met onderzoek 097Young & 
project Achilles 

Kennisnemen van: 

Bijgaand jaarverslag 2012 Nuchter Verstand van de gemeenten in Rijn en Venen: Woerden, 
Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater; opgesteld door de projectleider (GGD Midden 
Nederland). 

Bijgaand jaarplan 2013 Nuchter Verstand van de gemeenten in Rijn en Venen 

Inleiding: 
In november 2011 heeft u kennis genomen van het Actieprogramma Nuchter Verstand van de gemeenten in 
Rijn en Venen: Woerden, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater. 

Doelstellingen van Nuchter Verstand zijn: 
- ouders en jongeren zijn zich bewust van de risico's en gevolgen van alcohol- en drugsgebruik 
- correcte naleving en handhaving van de wettelijke leeftijdsgrenzen m.b.t. de verkoop van alcohol 
- bestrijden en tegengaan van alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte 
- voorkomen van openbare orde problematiek, gerelateerd aan alcohol- en drugsgebruik. 

Nuchter Verstand (een meerjarenaanpak tot 2019) bevat een samenhangend pakket van maatregelen en 
activiteiten om het probleem alcohol en drugs onder jongeren aan te pakken. 

Eén van de activiteiten in 2012 was het nalevingsonderzoek (leeftijdscontrole bij alcoholverkoop). 
Over de resultaten van dit onderzoek bent u bij raadsinformatiebrief van 24 juli geïnformeerd. 

De projectleider Bennita IJtsma van de GGD (per 1 december opvolger van Corine van Dijk die in de 
gemeenteraad van maart 2012 een presentatie over het project gaf) heeft bijgaand overzicht van alle 
activiteiten in 2013 opgesteld. 
Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen uit het jaarverslag vindt u in de 
kernboodschap van deze raadsinformatiebrief, aangevuld met informatie van de betrokken 
beleidsadviseurs. 

In de raadsinformatiebrief van juni 2012 bent u geïnformeerd over de resultaten van de 
jeugdgezondheidsmonitor van VO-leerlingen. Daaruit bleek onder andere dat het 'hasj of wiet gebruik ooit' 
van 13-17 jarigen was gedaald van 13 naar 7% en dat 'harddrugs gebruikt ooit' 1% was en gelijk bleef, ten 



opzichte van 2% in de hele GGD-regio. 
Het percentage van 1% werd in de zomer heel concreet: Naar aanleiding van een melding van een 
bezorgde vader omtrent het gebruik van verdovende middelen door zijn 13-jarige zoon werd onder leiding 
van de Officier van Justitie onder de naam 097Young, gestart met een onderzoek naar het gebruik van 
verdovende middelen door een grote groep jongeren tussen de 12 en de 20 jaar in Woerden en omstreken. 
Op vrijdag 8 februari 2013 werd het uiteindelijke dossier ingeleverd bij justitie. U leest hier onder meer 
informatie over het onderzoek onder het kopje 'Drugsproblematiek in Woerden'. 

Kernboodschap: 

Algemeen: 
Er is een projectwebsite, die binnenkort vernieuwd wordt: www.nuchter-verstand.nl 
Deze is gemiddeld 353 keer per maand bezocht. 

De lokale ambtelijke capaciteit is voor de deelnemende gemeenten verschillend en over het algemeen 
beperkt tot een paar uur per week. 
In de gemeente Woerden is in het afgelopen jaar onvoorzien veel uren geïnvesteerd in het project door de 
urgentie van de resultaten van het lokale politieonderzoek naar drugsproblematiek. Zie verderop bij 
Drugsproblematiek. 

Het project Nuchter Verstand heeft een integrale benadering. In Woerden wordt dat vooral vorm gegeven 
door de verbinding met de voorbereidingen op de nieuwe Drank- en Horecawet en door de verbinding met 
veiligheidsbeleid. 

Overleg met partners: 
In maart 2012 heeft de projectleider het project gepresenteerd aan de raadscommissie Middelen, in 
samenwerking met de politie en met Victas, voorheen Centrum Maliebaan. 

De Denktank Alcohol en Drugs van uw gemeenteraad heeft in mei 2012 een netwerkbijeenkomst 
georganiseerd waar een grote opkomst van sleutelfiguren was. 

In mei 2012 zijn door de GGD vragenlijsten gestuurd naar de sportverenigingen om te inventariseren welk 
beleid ze hebben, welke behoeftes en wensen er leven op het gebied van alcoholgebruik en handhaving. 
Van de 60 aangeschreven verenigingen hebben plm 20 gereageerd. Uit de inventarisatie komt duidelijk 
naar voren dat een deel van de sportverenigingen bewust bezig is met aanvaardbaar alcoholgebruik. Veel 
sportverenigingen bleken niet op de hoogte te zijn van de gewijzigde Drank- en Horecawet. 

Tijdens de week van de opvoeding in oktober is door het Centrum voor Jeugd en Gezin een 
informatieavond voor ouders georganiseerd over het thema 'Hoe ga ik in gesprek met mijn puber' waarin 
alcohol en drugsgebruik aan de orde kwam. 

In overleg met de organisatie is het peersteam (jongeren die andere jongeren voorlichting geven) ingezet 
op de Koeienmarkt. 

Contact met de scholen: 
Op het Kalsbeek College is de jaarlijkse projectweek alcohol georganiseerd, deels uitgevoerd door de 
Stichting Voorkom, en bezocht door wethouder Ypma van Woerden. Overigens is de gemeentelijke subsidie 
daarvoor dit jaar gehalveerd en met ingang van 2014 stopgezet omdat de beschikbare gemeentelijke 
middelen niet toereikend zijn. 
In mei en juni 2012 hebben de leerlingen van het praktijkonderwijs, het Futura College, voorlichting 
gekregen aan de hand van digitale lesmodules. 
In een stuurgroepvergadering van de Lokale Educatieve Agenda is een presentatie gegeven over de 
jeugdgezondheidsmonitor en over Nuchter Verstand. 

Nalevingsonderzoek. 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Bureau Nuchter dat voor elke gemeente een jeugdkaart heeft opgesteld 
met daarop een overzicht van bedrijven die frequent door jongeren van 12 t/m 20 jaar zijn bezocht. In april 
en mei hebben hiervoor getrainde mysterykids onder de 16 jaar locaties bezocht waar alcohol verkocht 
wordt. Ze deden bij elke locatie twee aankooppogingen. 
De resultaten van dit onderzoek zijn in een raadsinformatiebrief van juli gerapporteerd. De cijfers van 



Woerden bleken niet af te wijken van de regio. Zorgwekkend is dat slechts plm 1 op de 5 aankooppogingen 
werd belemmerd. De bezochte bedrijven/organisaties zijn schriftelijk geïnformeerd. 

Drugsproblematiek in Woerden: 
Uit het onderzoek 097Young bleek dat in Woerden relatief jonge jeugd betrokken was bij zowel 
drugsgebruik als drugshandel. De jonge gebruikers bleken de middelen veelal als vervanger van alcohol te 
gebruiken en vaak de stap van softdrugs over te slaan. Deze zorgelijke uitkomsten hebben geleid tot het 
besluit om vanaf het begin van het onderzoek een traject met Jeugdzorg op te starten. 
Politie heeft met ouders en met jongeren gesprekken gevoerd. Jeugdzorg pakte de zorgmeldingen over 
drugsgebruik bij jongeren direct actief op waardoor jongeren en hun ouders adequate zorg geboden werd. 

Daarnaast is in samenwerking met scholen, politie, en professionals in de jeugd(gezondheids)zorg en het 
jeugdbeleid, een plan van aanpak opgesteld om op korte en lange termijn actie te ondernemen. Er is een 
keuzemenu 'Een nuchter aanbod' (ter ondersteuning van zowel drugs- als alcoholbeleid van de scholen) 
ontwikkeld door de GGD en Victas, met daarin een overzicht aan activiteiten en maatregelen die scholen 
kunnen inzetten. De gemeente heeft daarvoor extra middelen ter beschikking gesteld. De gemeente is in 
overleg met de scholen over afname van het aanbod. 
De tussenstand van zaken van dat overleg is: 
Het Futura College kiest voor algemene voorlichtingsmiddelen voor docenten, conciërges en 
onderwijsassistenten. Docenten, maatschappelijk werker en orthopedagoog krijgen een training signaleren 
en begeleiden van middelengebruik (uitgevoerd door Victas). 
Het Kalsbeek College VMBO kiest voor algemene voorlichtingsmiddelen voor docenten, conciërges en 
overige medewerkers en daarbij nog een verdiepende training signaleren en begeleiden van 
middelengebruik voor docenten (door Victas) 
Het Kalsbeek College Havo/Vwo kiest voor algemene voorlichtingsmiddelen voor docenten, verdiepende 
training signaleren en begeleiden voor mentoren. 
Van het Minkema College wordt in mei bekend wat ze willen. 

Project Achilles: 
De lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie, was al geruime tijd voor het onderzoek 097Young, 
in bespreking over de aanpak van lokaal drugsgebruik. Dit is het project genaamd Achilles. Een recente 
actie van dit project is het versturen van waarschuwingsbrieven aan klantcontacten van lokale 
drugsbestellijnen. Overigens betreft het hier hoofdzakelijk meerderjarigen. 

Vervolg: 
Jaarplan 2013 
Voor 2013 is een jaarplan opgesteld door de projectleiding van Nuchter Verstand. Per pijler van het beleid 
(inrichting van de omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, signalering, advies & 
ondersteuning) zijn activiteiten gepland om de beoogde resultaten te realiseren. Belangrijke activiteiten zijn 
onder andere: ouderraden worden benaderd, de nieuwe Drank- en Horecawet wordt geïmplementeerd, 
handhavingscommunicatie wordt daarop afgestemd, peers worden ingezet, netwerken worden 
geanalyseerd en (nog beter) benut voor signalering, advies en hulpverlening. 

Het plan is geschreven voor de hele regio, per gemeenten zijn er enkele verschillen in uitwerking en timing. 

Drank en Horecabeleid: 
Op 13 juni is er een informatiebijeenkomst voor de raad over de nieuwe Drank- en Horecawet. 
De planning is dat de regelgeving rond de nieuwe Drank- en Horecawet voor het eind van het kalenderjaar 
is vastgesteld. 
Project Achilles: 
De evaluatie van het project na de zomer. De resultaten hiervan zullen met de raad worden gedeeld. 



Bijlagen: 

Jaarverslag 2012 Nuchter Verstand 13.018196 
Jaarplan 2013 Nuchter Verstand 13.018197 

De secretaris De burgemeest 

dr. G.W. Goedma^errtWIC er 



   
 
Motie rechtmatige aanpak harddrugsgebruik 
 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 30 mei 2013, 

 

Constaterende dat: 

1. het van goed beleid getuigt om bij de aanpak van harddrugsproblematiek in 

Woerden ook de rol van de gebruiker te betrekken, en de gemeenteraad vorig jaar in 

kennis is gesteld van het voornemen van politie en gemeente om zich hierop willen 

richten; 

2. gemeente, politie en OM hiertoe een convenant hebben gesloten op grond van 

artikel 20 van de Wet Politiegegevens (WPG); 

3. de partijen bij het convenant uitvoering hebben willen geven aan het convenant door 

het sturen van een brief aan mensen en bedrijven van wie telefoonnummers waren 

aangetroffen bij een drugsdealer; 

4. er op geen enkele wijze is gepoogd om te verifiëren of de betreffende mensen 

inderdaad gebruikers waren van harddrugs, terwijl de beschuldiging daarvan 

duidelijk blijkt uit de brief. 

 

Overwegende dat: 

1. de inhoud van de brief dusdanig was dat de ontvangers ervan zich beschuldigd 

voelden van gebruik van harddrugs; 

2. voorkomen moet worden dat een op zichzelf goed beleidsvoornemen, wordt 

gehinderd of onmogelijk gemaakt door onzorgvuldige uitvoering; 

3. dat het daartoe wenselijk is, en in een rechtsstaat noodzakelijk is, dat in dit soort 

gevallen wordt gepoogd om te voorkomen dat onschuldige mensen in de problemen 

worden gebracht en privacy wordt geschonden. 

 

Verzoekt de burgemeester: 

1. in toekomstige gevallen 

a) met politie en OM zodanige afspraken te maken dat mensen die geen 

drugsgebruiker zijn, geen brief ontvangen, en dat die brieven bovendien tijdig 



worden verzonden; 

b) de brief te beperken tot de feiten en geen (impliciete) beschuldigingen te uiten; 

c) in de brief beter aan te geven wat de consequenties van de brief zijn (namelijk: 

geen) en hoe de persoonsgegevens die zijn verkregen, worden verwerkt; 

d) geadresseerden niet te vragen om een verklaring af te leggen, aangezien dat in 

het kader van een strafrechtelijk onderzoek door de politie behoort te gebeuren; 

e) beter samen te werken met, en te verwijzen naar hulpverleningsinstanties; 

f) geen brieven naar bedrijven te sturen, omdat het effect daarvan op individuen 

buitenproportioneel groot kan zijn; en 

 

2. in het kader van de recentelijk verstuurde brieven 

a) de verwerking van de betreffende persoonsgegevens te melden bij het College 

Bescherming Persoonsgegevens;  

b) tot vernietiging van de gegevens over te gaan; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties 

D66, Heerd Jan Hoogeveen 

VVD, Ruud Mees 

Progressief Woerden, Rinus Tersteeg 

 
 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: donderdag 6 juni 2013 09:47 
Aan: Stadhuis;!Burgemeester en wethouders; IGriffie 
CC: lAfdelingsmanagers; ITeammanagers 
Onderwerp: raadsbrief 30 mei 2013 
Bijlagen: 13 05 30raadsbrief.pdf 

Aan het College 

Bijgaand treft u aan de raadsbrief van 30 mei 2013. 

Met vriendelijke groet, 

E.M. (Erwin) Geldorp 
Griffier 

Gemeente Woerden 
0348-428510 / 06-20094715 

qeldorp.e@woerden.nl of raadsqriffie@woerden.nl 
Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden 
Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

- 6 JUNI 2013 

gemeenteraad.woerden.nl 
www.woerden.nl 
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WOERDEN 

Aan 
College van B en W 
Afschrift aan 
MO en Directie 
plv. vz Raad en vz Presidium 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

Op 30 april 2013 heeft de gemeenteraad vergaderd. In deze raadsbrief worden de voor u 
relevante zaken verwoord, in aanvulling op de besluitenlijst, die op het 
raadsinformatiesysteem (Ris) wordt gepubliceerd bij de genoemde vergadering. 

/. Afdoening ingekomen stukken 
De raad besluit conform voorste!. 

//. Hamerstukken 
Op uw verzoek heeft de raad de besluitvorming over raadsvoorstel (13R.00091) inzake 
beheersverordening Woerden 2013 aangehouden. U heeft aangegeven de 
onvolkomenheden die nog in het voorstel staan aan te passen. De raad ziet het aangepaste 
voorstel graag vóór 18 juni tegemoet, zodat het op de hamerstukkenagenda van de 
raadsvergadering van 27 juni kan worden geplaatst. 

///. Toezeggingen 
De burgemeester (in zijn hoedanigheid als bestuursorgaan) heeft de navolgende 
toezeggingen gedaan: 

Naar aanleiding van de behandeling van de motie inzake rechtmatige aanpak 
harddrugsgebruik zal: 
- de strekking van de motie worden betrokken bij evaluatie; 
- de evaluatie worden gedeeld met de raad (eventueel vertrouwelijk); 
- tot die tijd er geen nieuwe vergelijkbare actie op touw worden gezet. 

Namens de raad verzoek ik u de toezeggingen gestand te doen. Bovenstaande is voor zover 
van toepassing eveneens opgenomen in de termijnagenda, lijst met openstaande 
toezeggingen en moties, die maandelijks tijdens de vergaderingen van de raadscommissies 
aan de orde komen. 

Datum 
6-6-2013 
Opsteller 
E. Geldorp 
Bijlage 

Memo 
Onderwerp 

Raadsbrief dd 30-5-2013 



Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 

let^vriendeiijke i 
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GESPREKSVERSLAG    
 
 
 
 
Afdeling / Wethouder / Burgemeester: afdeling Samenleving / Burgemeester Molkenboer 
 
Onderwerp: Analyse en evaluatie Project Achilles met lokale driehoek en hulpverleningsinstanties       
 
Aanwezig: Burgemeester Molkenboer, Maarten Vuylsteke en Wendy Noordkamp (OM), Michiel Ruijs en 

Sander Maarschalkerweerd (politie), Bart van Riet (Victas), Mieke Doesburg (GGD), Helga 
Peters (BJZ), Alide de Leeuw, Carla Dupont en Margret Elberse (gemeente) 

 
Afwezig: - 
 
Kopie aan: Archief, wethouder Yolan Koster, Rick de Jongh en aanwezigen 
 
Vergadering d.d.: 10 juni 2013 Opgemaakt d.d.: 12 juni 2013 
 
Steller: Margret Elberse 

 

Opmerkingen leidinggevende:      
      
 

Ten aanzien van alle afspraken en toezeggingen die tijdens dit gesprek aan de orde zijn geweest, geldt het 
voorbehoud van goedkeuring door het (de) bevoegde bestuursorga(a)n(en). 

Tenzij binnen 14 dagen na ontvangst van het verslag is gereageerd, stemmen de gesprekspartners in met de 
redactie van dit verslag. 

 

Actie door: Verslag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opening en mededelingen  
Burgemeester Molkenboer opent de vergadering, maakt zijn excuses voor zijn 
verlate aankomst en heet iedereen van harte welkom.   
                    
2. Update  

 Voorlichting scholen – Alide de Leeuw 
Alide vertelt dat er een aanbod aan de VO-scholen is gedaan en dat hierover al 
met 2 scholen afspraken zijn gemaakt. Het betreft voornamelijk voorlichting. 
Sommige scholen willen meer beleidsmatige ondersteuning. Hiervoor is 
maatwerk gewenst. Nog lang niet alle mogelijke middelen zijn ingezet. 
Burgemeester Molkenboer is zelf ook op bezoek geweest bij het Minkema 
College en onderschrijft dit. Burgemeester vraagt zich af of de wijkagenten 
weten of er nog gedeald wordt rond om de scholen. Michiel antwoordt dat er bij 
hem hierover geen signalen bekend zijn maar 100 procent uitsluiten kan hij dit 
ook niet. Daarnaast merkt hij op dat kinderen onder elkaar dealen. 

 

 Terugblik presentatie project Achilles in Districtelijk Veiligheidscollege West 
op 3 juni 2013 

De door Sander Maarschalkerweerd gegeven presentatie is goed verlopen en 
positief ontvangen. 
 

 Evaluatie/Rapportage over de zorgmeldingen die bij BJZ zijn binnen 
gekomen. 

Helga Peters zegt dat de analyse van BJZ bij de stukken van de agenda was 
gevoegd. De scholen hebben aangegeven dat zij graag meer gegevens over de 
groep willen hebben. Voor BJZ is het ook nieuw om zo’n groep te monitoren. 
Een aantal vooroordelen is hierdoor weggehaald, bijvoorbeeld er zijn geen 
allochtonen jongeren bij betrokken. Heel veel jongeren hebben incidenteel en 
kort gebruikt. Veel ouders hebben wel een betrokken houding maar geen 
signalen herkend. Voor Victas is dit niet nieuw. Bart zegt dat ouderavonden 
hiervoor een goed middel zijn.  
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Actie door: Verslag: 

 

 

 

 

 

 

 

Alide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helga 

 

 

Bart/Helga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester vraagt zich af waar dit toe geleid heeft. Helga zegt dat er vanuit 
BJZ geen vervolg aan wordt gegeven als hier toe geen noodzaak is. Vanuit BJZ 
wordt dit niet meer gevolgd. Ouders stellen dit niet op prijs en hebben een eigen 
verantwoordelijkheid. BJZ ziet geen reden tot vervolg.   
 
Burgemeester wil graag een convenant om informatie met de scholen uit te 
kunnen wisselen. Scholen moeten ook leren de signalen te herkennen. Maarten 
merkt op dat het onderzoek Young nog onder behandeling is. Voor het OM is het 
antwoord daarom nee. De vervolgbeslissing moet nog vallen. Burgemeester wil 
graag dat nut en noodzaak van informatie uitwisseling met de scholen nader 
wordt uitgewerkt. 

 
Helga vraagt zich af hoe ver je moet gaan op individueel niveau. Op zorgniveau 
is er wel contact geweest met scholen als ouders daarvoor toestemming hebben 
verleend. De ouders lijken zelf verantwoordelijkheid te nemen. Volgens Bart 
waren er op casusniveau 3 gevallen ernstig te noemen. De rest was 
experimenteergedrag maar hiermee is men inmiddels gestopt.  Er zijn geen 
indicaties voor verslaving.  
 
Burgemeester vindt het belangrijk om hier boven op te blijven zitten qua 
preventie. Maarten zegt dat we ook juist moeten letten op kinderen die niet bij 
ons bekend zijn. Michiel ondersteunt dit ook. Burgemeester zal dit meenemen in 
de beleidsaanpak voor scholen. Los van het informeren van scholen (eerst 
hiervoor de beleidsanalyse afwachten), ziet hij ook graag dat BJZ over een half 
jaar met de ouders belt om te informeren hoe het nu staat met hun kinderen. 
 
Alide zegt dat dealen ook in of in de omgeving van scholen kan plaatsvinden. 
School kan extra letten op signalen als zij de namen van betrokken jongeren 
weten. Burgemeester beaamt dat dealen wel relevant is, daar moeten we extra 
aandacht voor hebben. Maarten zegt dat dit strafrechtelijk beleid is. Lijn is dat er 
geen informatie wordt gedeeld. Burgemeester vindt dat we dit goed moeten 
afwegen. Waarom wel of niet informatie delen en dit goed onderbouwen.  
 
Helga laat Margret binnen 2 weken weten of BJZ over een half jaar een belronde 
zal gaan doen of niet. In de Excellsheet zitten wel een paar slordigheden. Zij 
verzoekt om het nieuwe exemplaar te gebruiken. 
 
Bart weet niet of de 4 gezinnen nog bij Victas in behandeling zijn. Bart en Helga 
zullen dit samen matchen. Helga heeft verder geen doorverwijzingen. 1 jongere 
is verwezen naar de Raad van Kinderbescherming (geen onder toezichtstelling). 
 
Burgemeester vraagt wat het rendement van dit onderzoek Young is. Michiel 
vindt het feit dat we met zijn allen om de tafel zitten al rendement. Voor de politie 
geldt ook als rendement het feit dat er 6 à 7 personen naar Justitie zijn gebracht. 
Wijkagenten hebben ook goede contacten opgebouwd met de scholen, 
bijvoorbeeld m.b.t. gedragsherkenning. Het onderwerp is op tafel gekomen, er is 
een bepaalde bewustwording gekomen. Het onderzoek is feitelijk ingestoken. De 
harde kern wil hij niet meer zien terugkomen in de politiesystemen. 
 
Mieke zegt dat de GGD het drugsgebruik wel in een terugkoppelingsgesprek 
met de scholen heeft besproken. Scholen hebben soms wel een beeld (wie 
gebruikt en of er gedeald wordt) maar een volledig beeld hebben ze niet. De 
volksgezondheidsonderzoeken zijn algemeen ingestoken. Het gaat niet specifiek 
over klassen maar over 2 leeftijdscategorieën.  
 
Michiel is afgaande op zijn gevoel bang voor kinderen die hieraan overlijden (out 
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Wendy/Maarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gaan op bepaalde middelen). Dit gaat voorbij aan de waarneming van de politie 
en men gaat van niets over tot het gebruik van hard drugs.  
 
Helga zegt dat ouders weinig kennis hebben over deze middelen en de signalen 
onvoldoende kunnen herkennen. Hard drugs is makkelijk en goedkoop te 
verkrijgen. Dit is nieuwe informatie waar je goed op moet letten. 
Bart heeft geen signalen dat dit gebruik landelijk groeit. Ieder individueel geval is 
natuurlijk zorgelijk. 
 
Michiel heeft de indicatie dat 11-jarigen  al experimenteren met hard drugs. Bart 
zegt dat Woerden niet anders is dan iedere andere gemeente en hij geen grote 
stijging in het gebruik ziet. Er zijn wel aanwijzingen dat het comazuipen 
gigantisch stijgt. Michiel merkt op dat het out gaan op ghb relatief goedkoop is (€ 
5,00) en jongeren dit ook als reden aangeven.  
 
Burgemeester vraagt zich af waar focussen we nu wel of niet op. Bart zegt dat 
het om een beperkte groep gaat. Daarnaast is een veel grotere groep die 
experimenteert met alcohol. We moeten ons daar ook op focussen. Zij zijn 
bijvoorbeeld een gevaar op de weg. Alide zegt dat hier in het kader van het 
project Nuchter Verstand wel aandacht voor is. Mieke vindt dat ieder zijn eigen 
signalen door moet blijven zetten en in de hand houden. Margret merkt op dat al 
eerder is afgesproken om 1 x per jaar een signaleringsoverleg te houden (zie 
actielijst veiligheidsoverleg). Dit kan prima via dit overleg worden opgepakt. Alide 
zal dit voorbereiden.  
 
3. Verslag tekstueel en n.a.v. overleg 4 februari 2012 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Evaluatie Pilot Project Achilles 

 Proces (voorzitterschap, coördinatie) 

 Inhoud (waarschuwingsbrieven, communicatie) 

 Samenwerking (Waren er problemen? Hoe zijn die opgelost?) 

 Privacy 

 Motie D66, VVD en Progressief Woerden punt a. t/m f. 

 Reacties en effecten (Cijfers m.b.t. reacties en effecten bijv. op 
hulpverlening, of bij de politie, gemeente  en OM (hoeveel verklaringen, 
hoeveel positieve en negatieve reacties/klachten enz.) 

 Verbeteringen voor de toekomst 
 
Het verzenden van de officiële waarschuwingsbrieven heeft heel wat stof doen 
opwaaien o.a. bij de raad. Zie motie bij de agenda gevoegde stukken. Bij de 
stukken zit ook een informele reactie van het OM. Afgesproken wordt dat het 
OM nog een formele reactie zal geven voor de raad. Het OM heeft 3 brieven 
(klachten) ontvangen. Deze waren hetzelfde als degene die de gemeente heeft 
ontvangen. Victas heeft 4 telefonische klachten ontvangen van mensen die het 
niet op prijs stelden dat zij deze brief hebben ontvangen maar de namen van die 
personen zijn helaas niet genoteerd. 
 
Michiel zegt dat mw. C. die ook een brief heeft geschreven op zich heel positief 
was over deze actie. Zij houdt de politie nu op de hoogte van ontvangen sms-
jes. Hetzelfde geldt voor een politieman uit Drachten die zijn naam gezuiverd 
wilde hebben i.v.m. bezoek aan zijn zoon in Amerika. De conclusie is dat een 
totaal van 5 à 6 brieven erg weinig is. De politie heeft 102 telefoontjes 
ontvangen. Sommigen hebben 3 à 4 keer gebeld. De volgende keer zal de 
politie de back office beter regelen. Een aanspreektijd met tijden voor 
bereikbaarheid.  
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Maarten zegt dat de reacties bij 3 instanties binnen komen. We kunnen 
misschien afspreken om de brief via één instantie te verzenden (wel aangeven 
dat er sprake is van een samenwerkingsverband).  
 
Politie is ook persoonlijk aangesproken op straat door mensen die de brief 
hebben ontvangen. Michiel denkt dat zo’n brief in een stad als Nieuwegein veel 
minder rumoer zou geven. Woerden is wat betreft net een groot dorp. 
Burgmeester zegt dat een belangrijke uitkomst is dat de actie stof heeft doen 
opwaaien. 
 
Michiel zegt dat we de volgende keer doelgerichter moeten zijn bij de selectie. 
Bijvoorbeeld adres in Drachten wel of geen brief zenden. De telefoonlijsten 
moeten nader geanalyseerd worden. Hoe recent is er contact geweest, was er 
sprake van eenzijdig contact of moet er minstens sprake zijn van tweezijdig 
contact. We moeten de selectiecriteria scherper stellen bijvoorbeeld:  
- eenzijdig contact: geen of andere brief zenden 
- meer dan een half jaar geleden contact:  geen of andere brief zenden. 
 
Michiel heeft eerder aan Justitie gevraagd of er een mogelijkheid is om de 
provider uit de lucht te halen. Mevr. C. is nu zelf de provider gaan aanschrijven. 
Maarten zegt dat er nu geen juridische mogelijkheid is om nummers koud te 
stellen.   
 
Michiel vindt dat we frustratie bij de ontvangers van de brief moeten voorkomen 
en daarom 3 of 4 soorten brieven moeten maken, bijvoorbeeld ook een aparte 
brief voor bedrijven. Sander geeft een toelichting van 2 gevallen. Maarten merkt 
op dat als een nummer op bedrijf staat de situatie qua privacy complexer is. We 
moeten ons afvragen of we deze brieven wel hadden mogen verzenden. Dit is 
een lastige afweging.  
 
Burgemeester vindt dat we de brief anders moeten opstellen maar wel een 
signaal aan het bedrijf moeten afgeven. Maarten zegt dat we gehouden zijn aan 
privacyregels, er zijn grenzen. Dit is een leerpunt voor de volgende keer. Michiel 
doe de suggestie om de brief zonder vermelding van 06-nummer te versturen. 
Hij vindt dat we de discussie moeten aangaan. Dit mee nemen in de op te 
stellen selectiecriteria en de toon van de brief aanpassen.  
 
Bart zegt dat Victas de aangepaste brief ook graag van te voren wil zien en de 
brievenactie van te voren bij hen gemeld moet worden. Bart zal nog een uitdraai 
maken van de aanmeldingen bij Victas en deze doorgeven aan Margret. In april 
zijn de brieven verzonden maar de intakes bij Victas zijn in de periode april/mei 
lager dan vorig jaar. Margret vraagt of er misschien wel meer verzoeken om 
informatie zijn binnengekomen. Bart gaat dit ook na. De website houdt de 
verzoeken om informatie niet per gebied bij. Maarten merkt op dat die 
mogelijkheid er wel is.  
 
Burgemeester zegt dat dit resultaat hem wel tegen valt.  
Bart legt uit dat er 5 fasen voor verslaving zijn, te weten: 
1. Gebruik zien bij een ander 
2. Zelf gaan experimenten 
3. Recreatief gebruik 
4. Problematisch gebruik 
5. Verslaving 
 
Mensen die deze brief ontvangen bevinden zich in al deze categorieën. Er is 



GESPREKSVERSLAG      - 5 - 
 

Vergadering d.d.: 10 juni 2013   
Onderwerp         : Analyse en evaluatie Project Achilles met lokale driehoek en hulpverleningsinstanties       
 
 
 

Actie door: Verslag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een vrij hoge drempel om naar verslavingszorg te gaan. Gemiddeld is men 7 
jaar verslaafd voordat men zich bij Victas meldt voor behandeling van 
bijvoorbeeld een alcoholprobleem. Brief is onvoldoende om deze drempel te 
slechten. We moeten voorkomen dat deze categorie in de problemen komt 
bijvoorbeeld inzetten op preventie bij hardcore feesten.  
 
Michiel vraagt hoe we het beste kunnen verwijzen naar de hulpverlening. Bart 
zegt dat het hoofd communicatie van Victas hiervoor een tekst kan opstellen 
(vermelden website, informatiespreekuur, mogelijkheid van doorverwijzen of e-
mailen). Daarnaast moeten partners de signalen goed doorleiden (slechts een 
fractie wordt na experimenteren echt verslaafd). Zie ZAT’s, CJG, politie, Justitie. 
Verwacht niet teveel van de brief, dit is een klein schakeltje. Kinderen op de 
basisschool moeten al worden opgeleid tegen groepsdruk, weerbaar zijn.  
 
Punten raadsmotie 
1. We moeten zorgvuldiger formuleren in de te verzenden brieven. We kunnen 

ze niet aanschrijven als drugsgebruiker. De brieven moeten worden 
gedifferentieerd.  

2. Zorgvuldige selectiecriteria opstellen. 
3. Consequenties persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt. 
4. Zinsnede afleggen verklaring aanpassen. 
5. Hulpverlening moet beter. 
 
College Bescherming Persoonsgegevens is niet van toepassing omdat we 
daarvoor een convenant hebben afgesloten. Het vernietigen van de gegevens 
na afloop van het onderzoek gebeurt al automatisch.  
 
Burgemeester heeft de raad toegezegd om met hen om de tafel te gaan zitten 
om de evaluatie door te spreken. Screenen welke informatie we openbaar 
kunnen maken (geen namen). In deze thema-avond ook de resultaten van 
onderzoek Young terugkoppelen. De rapportage van BJZ kan wel openbaar 
worden gemaakt maar het Excell bestand niet. 
 
Burgemeester vraagt of we deze actie nog een keer moeten herhalen. Michiel 
vindt van wel, het is een kwestie van door ontwikkelen. We moeten mensen 
aanschrijven en vragen hoe het in elkaar steekt. Burgemeester vindt een ander 
positief effect dat er debat is ontstaan bijvoorbeeld in de horeca, bij ouders, op 
scholen. 
 
Maarten zegt dat het OM niet zo vaak dit soort onderzoeken draait maar het wel 
de moeite waard vindt om dit te herhalen. Michiel merkt op dat bijna iedereen 
positief is, je hoort hoe het begonnen is. Net als het STALC-onderzoek van een 
paar jaar geleden heeft geleid tot huiszoeking, inbeslagname van honderden 
kilo’s sofdrugs en een huissluiting. Samen optrekken werkt. 
 
Er is al een regionaal hennepconvenant afgesloten met een lokaal aanhangsel 
voor deelname van de woningcorporaties. Maarten zegt dat dit nog verder 
regionaal wordt uitgerold. 
 
Michiel zegt dat we niet zien wat er gebeurt, er is geen overlast op straat. 
Daarom moeten we wegen vinden om dit te signaleren.  
 
Bart zegt dat we de effecten op ouders ook niet moeten onderschatten. De 
systeemaanpak heeft wel degelijk effect. Burgemeester vindt het daarom ook 
belangrijk om de nazorg in de gaten te houden.  
 



GESPREKSVERSLAG      - 6 - 
 

Vergadering d.d.: 10 juni 2013   
Onderwerp         : Analyse en evaluatie Project Achilles met lokale driehoek en hulpverleningsinstanties       
 
 
 

Actie door: Verslag: 

 

 

 

Margret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hoe nu verder? 

 Aanpassen waarschuwingsbrief 
Actie gemeente/politie/OM. Zie ook punt 4.  

 

 Vertrouwelijke evaluatie met de raadscommissie Middelen 
Maarten vindt het prima om aanwezig te zijn bij de thema-avond met de raad. 
Margret zal in samenwerking met de griffier een datum prikken voor deze thema-
avond. 

 

 Plannen vervolgafspraak  
Eerst bespreking met de raad afwachten. 

 
 

6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. 

 
 
 
  

 
 

 

  

 



 
 
Persregistratie   
Onderwerp:project Achilles      
 
 
 
Vraag van 
medium , journalist, n.a.v. 

 
Antwoord door 
Wie, wanneer, actie 

 
Vervolg, resultaat 

 
Woerden Dichtbij, Jaap den 
Ouden, persbericht 

 
Dinsdagmiddag, Carla 
Vragen beantwoord 

 
Publicatie op 
woerdendichtbij.nl 
Incl. persbericht, brief en oude 
raadsstukken en oud 
persbericht project Jong (eigen 
research Jaap) 
Titel: War on drugs 

 
Nu.nl, Daan Heyink, 020 
8404735,  
Nav berichtgeving 
woerdendichtbij 

 
Woensdag 9.30 uur 
Carla 
Vragen beantwoord 

 

 
Radio 1 
n.a.v. Woerdendichtbij 
Michelle Jonker 
035 6717681 
zie ook mail 

 
Peter Keijzer, politie  
Carla 
Vragen beantwoord  
 

 
Radio 1, live debat op vrijdag 
19-4 
 
telefonisch voorgesprek: Carla 
Opponent : Sidney Smeets 
locatie: Cafe de Kroon, 
Rembrandtplein, A’dam 
tijdstip: 15.00 – 15.30 uur 
aanwezig: 14.45 uur 
contactpersoon: Michelle 
Jonker, in geval van nood of 
anderszins: 06 48618772 
 

 
RTL  
n.a.v. Woerdendichtbij 
 
vera.al@rtl.nl 
 
035 6718835 

 
Carla 
Vragen beantwoord, stukken 
toegestuurd: 
Persbericht Achilles en Jong 
en brief 

 
Verzoek: 
Toelichting voor de camera  
Item waarbij briefontvanger in 
beld komt: geweigerd 
Alternatief:  
Wij zorgen dat hulpverlening in 
beeld komt  
 
 

 
BNR 
n.a.v. WoerdenDichtbij 
Thijs Roes 
020-5928536 
06 28502280 

 
Gerold, Carla 
 

 
Radio interview live 
 
telefonisch voorgesprek: 
donderdag 17.05 uur 
vrijdagochtend 11.33 -11.45u 
aanwezig: 11.15 uur 
adres: Prins Bernhardplein 

mailto:vera.al@rtl.nl


173, 1097 BL Amsterdam 
 
‘Vlak bij station Amsterdam 
Amstel. Aan de voorzijde links het 

verkeersplein oversteken en dan 

ziet meneer Motenboer de 

lichtkrant van het Financiële 

Dagblad. Onze ingang zit naast 

restaurant Dauphine.’  
 
contactpersoon: Thijs Roes 
interviewer: Umberto Tan? 
 

 
RTV 
n.a.v persbericht 
Sabine van der Giessen 
030 8500664 
 

 
Gerold 

 
Quote op radio, live 
woensdagmiddag 14.15 
bellen naar: 030 8500664 

 
AD, Groene Hart, 
Marco Gerling 
n.a.v. media 

 
Carla 
Vragen beantwoord 

 
artikel 

 
Telegraaf Utrecht 
Jenny van de Zijden 
n.a.v. media, persbericht 

 
Carla 
Vragen beantwoord 

 
artikel 
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Overzicht resultaten “Achilles” 

04 juni 2013 

Evaluatiepunten eerste brief Achilles – politie Woerden 

 

Selectie telefoonnummers 

Een dealertelefoon met daarin 600 contacten is in beslag genomen. Van deze 600 

contacten konden 360 tenaamstellingen worden gefilterd. Van de overige nummers 

bleek de tenaamstelling niet compleet of geheel afwezig (prepaid). Hierbij is wel 

selectie geweest op contact, maar geen selectie geweest naar wederzijds contact. 

Ook is niet geselecteerd (in hoeverre dat mogelijk is) of de simkaart in een telefoon, 

of ander mobiel apparaat zat. 

 

 Terugbelverzoeken 

Bij het wijksecretariaat van bureau Woerden zijn 102 terugbelverzoeken gedaan naar 

aanleiding van de brieven. Van sommige contacten is bekend, dat zij meerdere 

terugbelvezoeken hebben gedaan. Een leerpunt voor de politie met betrekking tot dit 

onderwerp is om na het versturen van de brieven een adequate helpdesk te 

organiseren. Mensen die inbellen worden dan direct en correct te woord gestaan. 

 

Verklaringen 

Naar aanleiding van de brieven is er in het politiesysteem van politie, BVH, onder het 

proces van Achilles, één maal een getuigeverklaring geregistreerd met daarin vrij 

concrete informatie over dealers in Woerden. 

 

Strekking telefoongesprekken  

In verreweg het grootste deel van de gesprekken wordt er positief gereageerd op de 

actie met de brieven. In een aantal gevallen zijn er telefoonnummers doorgegeven 

die in sms-berichten genoemd worden. 

 



Een klein deel van de mensen die een terugbelverzoek gedaan hebben, betreft 

mensen die in een verleden wel eens drugs hebben besteld, maar inmiddels ouder 

en wijzer zijn en geen contact meer hebben en willen met dealers.  

 

Een groot deel van de mensen die een terugbelverzoek gedaan heeft, hebben het 

nummer met de simkaart in hun telefoon zitten en zegt niets met drugsdealers te 

maken te hebben. Deze mensen krijgen sms-berichten met aanbiedingen van drugs. 

 

Sommige mensen hebben het nummer in bezit, maar dan zit de simkaart in een 

betaalterminal, ‘dongel’ of tablet. Deze mensen zien dus nooit de gestuurde sms-

berichten met aanbiedingen. 

 

Een verklaring voor het voorkomen op de dealertelefoon is dat het nummer in het 

verleden heeft toebehoort aan een ander persoon die wel degelijk met de 

dealertelefoon contact heeft gehad voor het bestellen van drugs. 

 

Vanuit de politie is aan de mensen uitgelegd vanuit welk oogpunt de brieven 

verstuurd zijn. Hierop is zonder meer positief gereageerd, ondanks dat de mensen in 

sommige gevallen in eerste instantie niet blij waren met de brief en een formele 

klacht hebben ingediend. In een aantal gevallen is er een brief verstuurd vanuit de 

gemeente Woerden. 

 

Vastlegging persoonsgegevens  

Naast de eerder genoemde getuige zijn er geen namen ingevoerd in BVH van 

personen aan wie de brief verstuurd is. Deze personen zijn dus niet in een 

opvraagbaar register vastgelegd. 

 

De gesprekken met namen zijn wel vastgelegd in een Worddocument. Dit om na te 

gaan wat de reactie is van mensen op de brief en om in een eventueel vervolg een 

nauwkeuriger filter te kunnen toepassen. Er zal dan ook getracht worden de brief niet 

meer naar de tenaamgestelden van de telefoonnummers te sturen die deze keer 

benaderd zijn. Het vastleggen van de gegevens heeft geen gevolgen voor voor de 

aangeschreven persoon. 



 

Belangrijkste verbeterpunten: 

1. Selectie contacten uit een drugsbestellijn (er dient te worden vastgesteld dat 

er recentelijk is ingebeld/inge-smst vanuit een gebruiker naar een 

dealernummer); 

2. Vervolgens inhoud brief aanscherpen/verbeteren t.a.v. de gemaakte selectie; 

3. Alternatieve brief overwegen voor restcontacten (stille contacten – een meer 

informatieve brief); 

4. Organiseren helpdesk/ toeleiding naar site met FAQ; 

5. Brief voorzien van originele logo’s; 

6. Alternatieve brief voor bedrijven (feitelijk – maar minder waarschuwend – meer 

informatief); 
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Doorkiesnummer/Behandeld door: 

06-35113527 /M. Elberse 

Datum: 23 april 2013 

v erz. 2 4 APR, 2013 

Geachte heer^ " ' 

In uw brief van 14 april 2013 deelt u ons mede dat u tot uw verbazing en ongerustheid van uw gezin per 
brief een officiële waarschuwing heeft ontvangen inzake het kopen van drugs en welk risico dat voor u heeft 
o.m. in strafrechtelijke zin. In deze brief geef ik u mijn reactie. 

Project Achilles is een nieuwe manier van werken en ik wil u graag nader informeren over de achtergrond 
van dit project. 

Aanleiding 
Drugsbestrijding staat landelijk en lokaal op de agenda van de overheid. Waar de landelijke overheid zich 
vooral richt op de georganiseerde criminaliteit en preventieve voorlichting, biedt project Achilles in Woerden 
een werkwijze voor lokaal beleid. Achilles richt zich met name op de drugsgebruiker en spreekt deze direct 
aan. De aan u gezonden waarschuwingsbrief is hier een voorbeeld van. 

Aanvulling op landelijk beleid 
Het kabinet voert een actief drugsbeleid dat zich richt op het bestrijden van grotere georganiseerde 
drugscriminaliteit en het voorkomen van drugsgebruik via preventieve voorlichting. Een aanpak van de 
kleinere, lokale drugsdealer vraagt om een aanvullend lokaal beleid. 
Ook in Woerden staat de bestrijding van drugs hoog op de agenda. De negatieve effecten van drugsgebruik 
worden immers op lokaal niveau gevoeld: Drugsgebruik is schadelijk voor de gezondheid, heeft een 
verslavende werking en kan lokaal overlast en criminaliteit veroorzaken. Verbanden tussen het gebruik van 
drugs en de (lokale) criminaliteitscijfers zijn echter moeilijk te leggen, omdat drugsgebruikers in Nederland 
minder goed geregistreerd worden dan in andere Europese landen. 
Het project Achilles, een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de gemeente 
Woerden zoekt wegen die lokaal effectief zijn. 

Aanpak Achilles 
In de aanpak van Achilles worden drugsgebruikers gezien als onderdeel van de handel in verdovende 
middelen. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen van een loj^ale^,,^,^,, 
drugsdealer, gaan de Politie en het OM zich dan ook richten op de "klanten" van die drugsdealer. ^ z ^ H ^ f ^ " ' 
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Datum: 23 april 2013 
Behandeld door: M. Elberse 
Onderwerp: Officiële waarschuwing 

verschillende maatregelen worden genomen om drugsgebruikers uit de anonimiteit te halen waarna aan hen 
de juiste hulpverlening kan worden aangeboden. 
Vervolgacties verstoren de handel in drugs en rond de betreffende drugsdealer wordt een dossier 
opgebouwd om vervolging via het OM mogelijk te maken. 

Waarschuwingsbrief 
Allereerst begrijp ik dat het voor u en uw gezin heel vervelend is om een officiële waarschuwing te 
ontvangen als u hier niets mee te maken hebt. Vandaar dat er ook in de waarschuwingsbrief staat dat in 
geval u deze brief onterecht heeft ontvangen, een afspraak kunt maken met de plaatselijke politie voor het 
afleggen van een verklaring. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een nieuw toestel / nummer heeft gekregen 
of dat u telefoonkaart is geskimd. Uw verklaring kan de politie helpen bij de verdere opsporing van 
drugsdealers. 

Dat er incidenteel mensen aangeschreven worden die niet of niet recentelijk contact gezocht hebben met de 
dealer is natuurlijk jammer, maar dit project dient een groter algemeen belang. De telefoonnummers zijn 
afkomstig van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek van de politie dat vorig jaar is verkregen. De 
mensen die een brief hebben gekregen, kwamen voor op de telefoonlijst van de dealer. 

Bovendien hoopt de politie in samenwerking met de gemeente dossiers aan te kunnen maken van de 
klanten van drugsdealers, en die dossiers kunnen mogelijk worden ingezet tegen de dealer. Het accent in 
dit drugsbeleid tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie verlegt zich van de drugsdealer naar de 
drugsgebruiker. Zonder gebruiker geen dealers en vice versa. Harddrugs zijn illegaal en het is strafbaar om 
te gebruiken. 

We hebben gewikt en gewogen en we vinden dat het versturen van de brieven een groter maatschappelijk 
doel dient. Het is een soort maatwerk. We doen dit omdat er aan de bel is getrokken door GGD, politie en 
maatschappelijke partijen binnen Woerden. 

Gesprek met wijkchef politie 
De wijkchef politie, de heer M. Ruijs heeft uw brief ook ontvangen. Op 19 april 2013 heeft u hem persoonlijk 
telefonisch gesproken. U gaf aan dat u na 43 jaar dienst te wijn geweest bij ^ )in juli 2012 met 
pensioen bent gegaan. Hierna heeft u privé een mobiele telefoon aangeschaft met het nummer, dat in de 
brief vermeld staat. 

De heer Ruijs heeft u telefonisch al alles toegelicht en gaat er vanuit dat uw verklaring steekhoudend is en 
klopt. Dat betekent, dat het genoemde telefoonnummer in het verleden bij iemand anders in gebruik is 
geweest. 

Gegevensuitwisseling 
in de strijd tegen drugsoverlast overtreedt de gemeente Woerden de privacyregels niet. Het versturen van 
de brieven mag volgens de Wet politiegegevens. In het kader van het samenwerkingsverband Achilles is er 
door de partners in deze, gemeente Woerden, Openbaar Ministerie Midden-Nederland en de politie, 
eenheid Midden Nederland, district West Utrecht een convenant opgesteld op grond van artikel 20 Wet 
politiegegevens om de gegevens met betrekking tot de telefoon gegevens te mogen uitwisselen. Een en 
ander is dus in juridische zin afgestemd. 

Voor zover van toepassing en overeenkomstig de bepalingen van de Wet politiegegevens, verzoekt u de 
mutaties ter zake op uw persoon uit de politieregistratiesystemen (BHV/HKS) te verwijderen. Hiervan 
ontvangt u graag voor 1 juni 2013 bericht. Uw naam zal gelet op uw verklaring d.d. 19 april 2013 volgens de 
heer Ruijs niet worden geregistreerd in bevraagbare politiesystemen. 
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Datum: 23 april 2013 
Behandeld door: M. Elberse 
Onderwerp: Officiële waarschuwing 

0 J -

De regel is dat iemand minstens als verdachte moet zijn gehoord om te registreren. Om als verdachte te 
worden geregistreerd, moet ertegen deze persoon een proces-verbaal zijn opgemaakt. Dit is in het kader 
van project Achiiles (nog) niet het geval. Wei worden deze personen bijgehouden en eventueel opgeroepen 
als getuige in een zaak. 

Nadere informatie 
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van 
deze brief, neemt u dan gerust contact op met mevrouw M. Elberse, beleidsadviseur openbare orde en 
veiligheid. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428 824, ook kunt u haar een e-mail sturen: 
eiberse.m@woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van^Voerden 

V.J.H. 
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G e a c h t e „ 

Recent heeft u een brief gekregen in het kader van project Achilles. Project Achilies is een nieuwe manier 
van werken en ik wil u graag nader informeren over de achtergrond van dit project. 

Aanleiding 
Drugsbestrijding staat landelijk en lokaal op de agenda van de overheid. Waar de landelijke overheid zich 
vooral richt op de georganiseerde criminaliteit en preventieve voorlichting, biedt project Achilies in Woerden 
een werkwijze voor lokaal beleid. Achilies richt zich met name op de drugsgebruiker en spreekt deze direct 
aan. De aan u gezonden waarschuwingsbrief is hier een voorbeeld van. 

Aanvulling op landelijk beleid 
Het kabinet voert een actief drugsbeleid dat zich richt op het bestrijden van grotere georganiseerde 
drugscriminaliteit en het voorkomen van drugsgebruik via preventieve voorlichting. Een aanpak van de 
kleinere, lokale drugsdealer vraagt om een aanvullend lokaal beleid. 
Ook in Woerden staat de bestrijding van drugs hoog op de agenda. De negatieve effecten van drugsgebruik 
worden immers op lokaal niveau gevoeld: Drugsgebruik is schadelijk voor de gezondheid, heeft een 
verslavende werking en kan lokaal overlast en criminaliteit veroorzaken. Verbanden tussen het gebruik van 
drugs en de (lokale) criminaliteitscijfers zijn echter moeilijk te leggen, omdat drugsgebruikers in Nederland 
minder goed geregistreerd worden dan in andere Europese landen. 
Het project Achilies, een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de gemeente 
Woerden zoekt wegen die lokaal effectief zijn. 

Aanpak Achilies 
In de aanpak van Achilies worden drugsgebruikers gezien als onderdeel van de handel in verdovende 
middelen. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen van een lokale 
drugsdealer, gaan de Politie en het OM zich dan ook richten op de "klanten" van die drugsdealer. Er zullen 
verschillende maatregelen worden genomen om drugsgebruikers uit de anonimiteit te halen waarna. aj£i. hencn 
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Datum: 1 mei 2013 

Behandeld door: M. Elberse 
Onderwerp: n.a.v. Officiële Waarschuwing 

Vervolgacties verstoren de handel in drugs en rond de betreffende drugsdealer wordt een dossier 
opgebouwd om vervolging via het OM mogelijk te maken. 

Waarschuwingsbrief 
Allereerst begrijp ik dat het voor u heel vervelend is om een officiële waarschuwing te ontvangen als u hier 
niets mee te maken hebt. Vandaar dat er ook in de waarschuwingsbrief staat dat in geval u deze brief 
onterecht heeft ontvangen, een afspraak kunt maken met de plaatselijke politie voor het afleggen van een 
verklaring. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een nieuw toestel / nummer heeft gekregen of dat u 
telefoonkaart is geskimd. Uit uw gesprekken met de wijkchef van politie, dhr. Ruijs, blijkt dat het in uw geval 
een telefoonnummer van een IPad betreft. 

Dat er incidenteel mensen aangeschreven worden die niet of niet recentelijk contact gezocht hebben met de 
dealer is natuurlijk jammer, maar dit project dient een groter algemeen belang. De telefoonnummers zijn 
afkomstig van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek van de politie dat vorig jaar is verkregen. De 
mensen die een brief hebben gekregen, kwamen voor op de telefoonlijst van de dealer. In uw geval is het 
telefoonnummer dat nu gekoppeld is aan uw IPad waarschijnlijk voorheen gebruikt door een ander om 
drugs te bestellen. 

Contact met wijkchef politie 
U heeft overleg gehad met de heer Ruijs, wijkchef van politie, naar aanleiding van de verzonden brief. 
Hieruit is duidelijk geworden dat het betreffende nummer het nummer van uw IPad is en het nummer zeer 
waarschijnlijk vroeger in gebruik is geweest bij een ander, die er mogelijk verdovende middelen mee 
bestelde. 

Naar aanleiding hiervan voeren we uw gegevens af van de lijst. 

Nadere informatie 
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van 
deze brief, neemt u dan gerust contact op met mevrouw M. Elberse, beleidsadviseur openbare orde en 
veiligheid. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428 824, ook kunt u haar een e-mail sturen: 
elberse.m@woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van Woerden 

V.J.H. Molkenboer 

2/2 



/ f . c& -

Gemeente Woerden 

Onderwerp: 

Officiële waarschuwing 

13U.07927 

gemeente 

WOERDEN 

Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 

Telefoon 14 0348 
Fax (0348) 42 4108 
s tadhu is@woerden.nl 
www.woerden.nl 

BTW-nummer 
NL0017.21.860.B.02 
KvK-nummer 
50177214 
Banknummer 
28.50.09.672 

Uw Kenmerk: Uw brief van: Datum: 7 mei 2013 
geregistreerd onder nr.: n.v.t. 

Ons Kenmerk: Doorkiesnummer/Behandeld door Verz. 

06-35113527/M. Elberse 
U- 0 7 9 2 7 

- 7 MEI 2013 

Geachte heer 

Op vrijdag 3 mei 2013 heeft u getelefoneerd met de wijkchef van de politie Woerden, de heer M. Ruijs U 
heeft aangegeven dat u een officiële waarschuwing (Achillesbrief) heeft ontvangen inzake het kopen van 
drugs en welk risico dat voor u heeft o.m. in strafrechtelijke zin. In deze brief geef ik u mijn reactie. 

Project Achilies is een nieuwe manier van werken en ik wil u graag nader informeren over de achtergrond 
van dit project. 

Aanleiding 
Drugsbestrijding staat landelijk en lokaal op de agenda van de overheid. Waar de landelijke overheid zich 
vooral richt op de georganiseerde criminaliteit en preventieve voorlichting, biedt project Achilles in Woerden 
een werkwijze voor lokaal beleid. Achilies richt zich met name op de drugsgebruiker en spreekt deze direct 
aan. De aan u gezonden waarschuwingsbrief is hier een voorbeeld van. 

Aanvulling op landelijk beleid 
Het kabinet voert een actief drugsbeleid dat zich richt op het bestrijden van grotere georganiseerde 
drugscriminaliteit en het voorkomen van drugsgebruik via preventieve voorlichting. Een aanpak van de 
kleinere, lokale drugsdealer vraagt om een aanvullend lokaal beleid. 

Ook in Woerden staat de bestrijding van drugs hoog op de agenda. De negatieve effecten van drugsgebruik 
worden immers op lokaal niveau gevoeld: Drugsgebruik is schadelijk voor de gezondheid, heeft een 
verslavende werking en kan lokaal overlast en criminaliteit veroorzaken. Verbanden tussen het gebruik van 
drugs en de (lokale) criminaliteitscijfers zijn echter moeilijk te leggen, omdat drugsgebruikers in Nederland 
minder goed geregistreerd worden dan in andere Europese landen. 

Het project Achilies, een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de gemeente 
Woerden zoekt wegen die lokaal effectief zijn. 
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Datum: 
Behandeld door: 
Onderwerp: 

7 mei 2013 
M. Elberse 
Officiële waarschuwing 

Aanpak Achilles 
In de aanpak van Achilles worden drugsgebruikers gezien als onderdeel van de handel in verdovende 
middelen. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen van een lokale 
drugsdealer, gaan de Politie en het OM zich dan ook richten op de "klanten" van die drugsdealer. Er zullen 
verschillende maatregelen worden genomen om drugsgebruikers uit de anonimiteit te halen waarna aan hen 
de juiste hulpverlening kan worden aangeboden. 

Vervolgacties verstoren de handel in drugs en rond de betreffende drugsdealer wordt een dossier 
opgebouwd om vervolging via het OM mogelijk te maken. 

Waarschuwingsbrief 
Allereerst begrijp ik dat het voor u heel vervelend is om een officiële waarschuwing te ontvangen als u hier 
niets mee te maken hebt. Vandaar dat er ook in de waarschuwingsbrief staat dat in geval u deze brief 
onterecht heeft ontvangen, een afspraak kunt maken met de plaatselijke politie voor het afleggen van een 
verklaring. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een nieuw toestel / nummer heeft gekregen of dat u 
telefoonkaart is geskimd. Uw verklaring kan de politie helpen bij de verdere opsporing van drugsdealers. 

Dat er incidenteel mensen aangeschreven worden die niet of niet recentelijk contact gezocht hebben met de 
dealer is natuurlijk jammer, maar dit project dient een groter algemeen belang. De telefoonnummers zijn 
afkomstig van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek van de politie dat vorig jaar is verkregen. De 
mensen die een brief hebben gekregen, kwamen voor op de telefoonlijst van de dealer. 

Bovendien hoopt de politie in samenwerking met de gemeente dossiers aan te kunnen maken van de 
klanten van drugsdealers, en die dossiers kunnen mogelijk worden ingezet tegen de dealer. Het accent in 
dit drugsbeleid tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie verlegt zich van de drugsdealer naar de 
drugsgebruiker. Zonder gebruiker geen dealers en vice versa. Harddrugs zijn illegaal en het is strafbaar om 
te gebruiken. 

We hebben gewikt en gewogen en we vinden dat het versturen van de brieven een groter maatschappelijk 
doel dient. Het is een soort maatwerk. We doen dit omdat er aan de bel is getrokken door GGD, politie en 
maatschappelijke partijen binnen Woerden. 

Gegevensuitwisseling 
In de strijd tegen drugsoverlast overtreedt de gemeente Woerden de privacyregels niet. Het versturen van 
de brieven mag volgens de Wet politiegegevens. In het kader van het samenwerkingsverband Achilles is er 
door de partners in deze, gemeente Woerden, Openbaar Ministerie Midden-Nederland en de politie, 
eenheid Midden Nederland, district West Utrecht een convenant opgesteld op grond van artikel 20 Wet 
politiegegevens om de gegevens met betrekking tot de telefoongegevens te mogen uitwisselen. Een en 
ander is dus in juridische zin afgestemd. 

De regel is dat iemand minstens als verdachte moet zijn gehoord om te registreren. Om als verdachte te 
worden geregistreerd, moet er tegen deze persoon een proces-verbaal zijn opgemaakt. Dit is in het kader 
van project Achilles (nog) niet het geval. Wel worden deze personen bijgehouden en eventueel opgeroepen 
als getuige in een zaak. 

Gesprek met wijkchef politie 
U heeft in uw bovengenoemde telefoongesprek d.d. 3 mei 2012 met de heer Ruijs aangegeven dat u sinds 
2,5 jaar gebruiker bent van een telefoonnummer en regelmatig sms-jes krijgt waarin u in verheulde teksten 
iets wordt aangeboden. U ervaart dat als heel vervelend en heeft zelf niks te maken met het afnemen van 
drugs. 
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Datum: 7 mei 2013 

Behandeld door: M. Elberse 
Onderwerp: Officiële waarschuwing 

U heeft direct na de ontvangst van de Achillesbrief met de politie gebeld om uw verhaal te doen. Door een 
interne communicatiefout was dat echter bericht niet bij de heer Ruijs doorgekomen. Hij heeft u voor de late 
reactie van politiezijde zijn excuses aangeboden. 
Daarnaast heeft hij u toegezegd dat u een brief wordt gezonden waarin u wordt gezuiverd van alle blaam en 
waarin expliciet wordt vermeld dat u niet als gebruiker in politiesystemen is en wordt opgenomen. De heer 
Ruijs gaat er vanuit dat uw verklaring steekhoudend is en klopt. Uw naam zal gelet op uw verklaring d.d. 3 
mei 2013 volgens de heer Ruijs niet worden geregistreerd in bevraagbare politiesystemen. 

Nadere informatie 
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van 
deze brief, neemt u dan gerust contact op met mevrouw M. Elberse, beleidsadviseur openbare orde en 
veiligheid. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428 824, ook kunt u haar een e-mail sturen: 
elberse.m@woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de wijkchef van het wijkteam van politie Woerden, de heer M.T.M. Ruijs en 

V.J.H. Mo 
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„ „ ^ . , 06-35113527/M. Elberse 
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Geachte mevrouw' 

Op 24 april 2013 heeft u een terugbelverzoek gedaan bij de politie van het wijkteam Woerden Harmeien in 
verband met de officiële waarschuwing (Achillesbrief) die u heeft ontvangen inzake het kopen van drugs en 
welk risico dat voor u heeft onder meer in strafrechtelijke zin. Op 30 april 2013 heeft u mij vervolgens een 
brief geschreven met het verzoek om deze officiële waarschuwing in te trekken. In deze brief geef ik u mijn 
reactie. 

U heeft in uw bovengenoemde brief aangegeven dat u sinds 14 februari 2012 over het door u vermelde 
telefoonnummer beschikt. Hierbij wordt u vanaf het begin, en nog steeds, op uw "What's app" lastig gevallen 
door de door ons genoemde drugslijn(en) (ongewenste berichten). U heeft hiervan op 6 november 2012 
melding gedaan bij uw provider, Vodafone, echter deze gaven aan de nummers niet te kunnen blokkeren. 
Er zou geen sprake zijn van "stalking". U ervaart dat terecht afs heel vervelend en geeft aan dat u zelf niks 
te maken heeft met het afnemen van drugs. 

U heeft direct na de ontvangst van de Achillesbrief met de politie gebeld en een terugbelverzoek gedaan. 
Hier is in verband met nachtdiensten en vakanties helaas niet op gereageerd. Hiervoor bied ik u van 
politiezijde oprechte excuses aan. 

De politie gaat er vanuit dat uw verklaring steekhoudend is. Uw naam zal gelet op uw brief van 30 mei 2013 
niet worden geregistreerd in bevraagbare politiesystemen. 

Project Achilles is een nieuwe manier van werken en ik wil u daarom graag nader informeren over de 
achtergrond van dit project. 

Aanleiding project Achilles 
Drugsbestrijding staat landelijk en lokaal op de agenda van de overheid. Waar de landelijke overheid zich 
vooral richt op de georganiseerde criminaliteit en preventieve voorlichting, biedt project Achilles in Woerden 
een werkwijze voor lokaal beleid. Achilles richt zich met name op de drugsgebruiker en spreekt deze direct 
aan. De aan u gezonden waarschuwingsbrief is hier een voorbeeld van. 
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Datum: 21 mei 2013 
Behandeld door: M. Etberse 
Onderwerp: Officiële waarschuwing 

Aanvulling op landelijk beleid 
Het kabinet voert een actief drugsbeleid dat zich richt op het bestrijden van grotere georganiseerde 
drugscriminaliteit en het voorkomen van drugsgebruik via preventieve voorlichting. Een aanpak van de 
kleinere, lokale drugsdealer vraagt om een aanvullend lokaal beleid. 

Ook in Woerden staat de bestrijding van drugs hoog op de agenda. De negatieve effecten van drugsgebruik 
worden immers op lokaal niveau gevoeld: Drugsgebruik is schadelijk voorde gezondheid, heefteen 
verslavende werking en kan lokaal overlast en criminaliteit veroorzaken. Verbanden tussen het gebruik van 
drugs en de (lokale) criminaliteitscijfers zijn echter moeilijk te leggen, omdat drugsgebruikers in Nederland 
minder goed geregistreerd worden dan in andere Europese landen. 

Het project Achilies, een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de gemeente 
Woerden zoekt wegen die lokaal effectief zijn. 

Aanpak Achilies 
In de aanpak van Achilies worden drugsgebruikers gezien als onderdeel van de handel in verdovende 
middelen. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen van een lokale 
drugsdealer, gaan de Politie en het OM zich dan ook richten op de "klanten" van die drugsdealer. Er zullen 
verschillende maatregelen worden genomen om drugsgebruikers uit de anonimiteit te halen waarna aan hen 
de juiste hulpverlening kan worden aangeboden. 

Vervolgacties verstoren de handel in drugs en rond de betreffende drugsdealer wordt een dossier 
opgebouwd om vervolging via het OM mogelijk te maken. 

Waarschuwingsbrief 
Allereerst begrijp ik dat het voor u heel vervelend is om een officiële waarschuwing te ontvangen ais u hier 
niets mee te maken hebt. Vandaar dat er ook in de waarschuwingsbrief staat dat in geval u deze brief 
onterecht heeft ontvangen, een afspraak kunt maken met de plaatselijke politie voor het afleggen van een 
verklaring. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een nieuw toestel / nummer heeft gekregen of dat u 
telefoonkaart is geskimd. Uw verklaring kan de politie helpen bij de verdere opsporing van drugsdealers. 

De telefoonnummers zijn afkomstig van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek van de politie dat vorig 
jaar is verkregen. De mensen die een brief hebben gekregen, kwamen voor op de telefoonlijst van de 
dealer. 

Bovendien hoopt de politie in samenwerking met de gemeente dossiers aan te kunnen maken van de 
klanten van drugsdealers, en die dossiers kunnen mogelijk worden ingezet tegen de dealer. Het accent in 
dit drugsbeleid tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie verlegt zich van de drugsdealer naar de 
drugsgebruiker. Zonder gebruiker geen dealers en vice versa. Harddrugs zijn illegaal en het is strafbaar om 
te gebruiken. 

We hebben gewikt en gewogen en we vinden dat het versturen van de brieven een groter maatschappelijk 
doel dient. Het is een soort maatwerk. We doen dit omdat er aan de bel is getrokken door GGD, politie en 
maatschappelijke partijen binnen Woerden. 

Gegevensuitwisseling 
In de strijd tegen drugsoverlast overtreedt de gemeente Woerden de privacyregels niet. Het versturen van 
de brieven mag volgens de Wet politiegegevens. In het kader van het samenwerkingsverband Achifles is er 
door de partners in deze, gemeente Woerden, Openbaar Ministerie Midden-Nederland en de politie, 
eenheid Midden Nederland, district West Utrecht een convenant opgesteld op grond van artikel 20 Wet 
politiegegevens om de gegevens met betrekking tot de teiefoongegevens te mogen uitwisselen. Een en 
ander is dus in juridische zin afgestemd. 
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Datum: 21 mei 2013 
Behandeld door; M. Elberse 
Onderwerp: Officiële waarschuwing 

De regel is dat iemand minstens als verdachte moet zijn gehoord om te registreren. Om als verdachte te 
worden geregistreerd, moet er tegen deze persoon een proces-verbaal zijn opgemaakt. Dit is in het kader 
van project Achilies (nog) niet het geval. Wel worden deze personen bijgehouden en eventueel opgeroepen 
als getuige in een zaak. 

Nadere informatie 
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van 
deze brief, neemt u dan gerust contact op met mevrouw M. Elberse, beleidsadviseur openbare orde en 
veiligheid. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428 824, ook kunt u haar een e-mail sturen: 
eiberse.m@woerden.nl. 

0-
Met vriendelijke groet 

oerden 

V.J 
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Uw Kenmerk; 

Ons Kenmerk; 

U- ] Ü 2 1 3 

Uw brief van: 
geregistreerd onder nr.; n.v.t. 

Doorkiesnummer/Behandeld door: 

06-35113527/M. Elberse 

Datum: 5 juni 2013 

- 6 JUNI 2013 Verz. ' 

Geachte mevrouw -

Op 24 mei 2013 heeft u contact gehad met de politie in verband met de officiële waarschuwing 
(Achiliesbrief) die uw bedrijf r ~ '\ heeft ontvangen inzake het kopen van drugs en welk risico dat heeft 
onder meer in strafrechtelijke zin. 
In dit geval betreft het een telefoonnummer van uw medewerker de immmi ^ _ _J die in 
een dongel van het werk zit. Een test met de simkaart heeft uitgewezen dat er met de sim niet gebeld kan 
worden en medewerker geeft ook aan dat hij nooit iets met drugs gedaan heeft. De heer De Boer van de 
politie heeft reeds met u gesproken en ook de heer : ' zelf heeft hij gebeld. 

Aan u beiden heeft hij uitgelegd dat het telefoonnummer waarschijnlijk ooit in een verleden (dat kan meer 
dan 5 jaar geleden zijn) contact heeft gehad met de dealertelefoon en dat derhalve er vanuit die 
dealertelefoon nog steeds met regelmaat sms-jes verstuurd worden. Dit hoeft echter niet te betekenen dat 
er ook vanuit het nummer van de heer Koenen contact met de telefoon opgenomen wordt. Al met al kan het 
heel goed zijn dat de heer Koenen nog nooit contact heeft gehad met de dealertelefoon en dat de heer 

dus geen enkele relatie met de dealer hoeft te hebben. 
U heeft aan de heer De Boer verzocht^ een brief te sturen met de bevestiging van bovengenoemd verhaal 
voor het persoonsdossier van w" a. In deze brief geef ik u mijn reactie. 

De politie gaat er vanuit dat beide verklaringen steekhoudend zijn. De naam van uw bedrijf / de heer V. 
Koenen zal gelet op deze verklaringen van 24 mei 2013 niet worden geregistreerd in bevraagbare 
politiesystemen. 

Project Achilies is een nieuwe manier van werken en ik wil u hierbij graag nader informeren over de 
achtergrond van dit project. 

Op o l l ï I*v*ringt(i *n 
ov ï re tnkomston :ijn onie 
algemene inksopvcor-
waarden v*n Iwp j i i i l ig 
Iwww woerdrn Til) 
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Datum: 

Behandeld door: 

Onderwerp: 

5 juni 2013 
M. Elberse 
Officiële waarschuwing 

Aanleiding project Achilles 
Drugsbestrijding staat landelijk en lokaal op de agenda van de overheid. Waar de landelijke overheid zich 
vooral richt op de georganiseerde criminaliteit en preventieve voorlichting, biedt project Achilles in Woerden 
een werkwijze voor lokaal beleid. Achilles richt zich met name op de drugsgebruiker en spreekt deze direct 
aan. De aan u gezonden waarschuwingsbrief is hier een voorbeeld van. 

Aanvulling op landelijk beleid 
Het kabinet voert een actief drugsbeleid dat zich richt op het bestrijden van grotere georganiseerde 
drugscriminaliteit en het voorkomen van drugsgebruik via preventieve voorlichting. Een aanpak van de 
kleinere, lokale drugsdealer vraagt om een aanvullend lokaal beleid. 

Ook in Woerden staat de bestrijding van drugs hoog op de agenda. De negatieve effecten van drugsgebruik 
worden immers op lokaal niveau gevoeld: Drugsgebruik is schadelijk voor de gezondheid, heeft een 
verslavende werking en kan lokaal overlast en criminaliteit veroorzaken. Verbanden tussen het gebruik van 
drugs en de (lokale) criminaliteitscijfers zijn echter moeilijk te leggen, omdat drugsgebruikers in Nederland 
minder goed geregistreerd worden dan in andere Europese landen. 

Het project Achilles, een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de gemeente 
Woerden zoekt wegen die lokaal effectief zijn. 

Aanpak Achilles 
In de aanpak van Achilles worden drugsgebruikers gezien als onderdeel van de handel in verdovende 
middelen. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen van een lokale 
drugsdealer, gaan de Politie en het OM zich dan ook richten op de "klanten">van die drugsdealer. Er zullen 
verschillende maatregelen worden genomen om drugsgebruikers uit de anonimiteit te halen waarna aan hen 
de juiste hulpverlening kan worden aangeboden^, 

Vervolgacties verstoren de handel in drugs en rond de betreffende drugsdealer wordt een dossier 
opgebouwd om vervolging via het OM mogelijk te maken. 

p. 
Waarschuwingsbrief 
Allereerst begrijp ik dat het voor u heel vervelend is om een officiële waarschuwing te ontvangen als u hier 
niets mee te maken hebt. Vandaar dat er ook in de waarschuwingsbrief staat dat in geval u deze brief 
onterecht heeft ontvangen, een afspraak kunt maken met de plaatselijke politie voor het afleggen van een 
verklaring. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een nieuw toestel / nummer heeft gekregen of dat u 
telefoonkaart is geskimd. UvlWrklaVing kan de politie helpen bij de verdere opsporing van drugsdealers. 

De telefoonnummers zijn afkomstig van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek van de politie dat vorig 
jaar is verkregen. De mensen die een brief hebben gekregen, kwamen voor op de telefoonlijst van de 
dealer. 

Bovendien hoopt de politie in samenwerking met de gemeente dossiers aan te kunnen maken van de 
klanten van drugsdealers, en die dossiers kunnen mogelijk worden ingezet tegen de dealer. Het accent in 
dit drugsbeleid tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie verlegt zich van de drugsdealer naar de 
drugsgebruiker. Zonder gebruiker geen dealers en vice versa. Harddrugs zijn illegaal en het is strafbaar om 
te gebruiken. 

We hebben gewikt en gewogen en we vinden dat het versturen van de brieven een groter maatschappelijk 
doel dient. Het is een soort maatwerk. We doen dit omdat er aan de bel is getrokken door GGD, politie en 
maatschappelijke partijen binnen Woerden. 
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Datum: 

Behandeld door: 

Onderwerp: 

5 juni 2013 
M. Elberse 
Officiële waarschuwing 

Gegevensuitwisseling 
In de strijd tegen drugsoverlast overtreedt de gemeente Woerden de privacyregels niet Het versturen van 
de brieven mag volgens de Wet politiegegevens. In het kader van het samenwerkingsverband Achilles is er 
door de partners in deze, gemeente Woerden, Openbaar Ministerie Midden-Nederland en de politie, 
eenheid Midden Nederland, district West Utrecht een convenant opgesteld op grond van artikel 20 Wet 
politiegegevens om de gegevens met betrekking tot de telefoongegevens te mogen uitwisselen. Een en 
ander is dus in juridische zin afgestemd. 

De regel is dat iemand minstens als verdachte moet zijn gehoord om te registreren. Om als verdachte te 
worden geregistreerd, moet er tegen deze persoon een proces-verbaal zijn opgemaakt. Dit is in het kader 
van project Achilles (nog) niet het geval. Wel worden deze personen bijgehouden en eventueel opgeroepen 
als getuige in een zaak. 

Nadere informatie 
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van 
deze brief, neemt u dan gerust contact op met mevrouw M. Elberse, beleidsadviseur openbare orde en 
veiligheid. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428 824, ook kunt u haar een e-mail sturen: 
elberse.m@woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 

de burgemeester van 
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u " 1 0 5 8 4 

Geachte mevrouw r 

Op 11 juni 2013 heeft u telefonisch contact gehad met de h eer S. Maarschalkerweerd, thematisch 
wijkagent, politie wijkteam Woerden in verband met de officiële waarschuwing (Achillesbrief) die u heeft 
ontvangen inzake het kopen van drugs en welk risico dat heeft onder meer in strafrechtelijke zin. 
In dit geval komt het er op neer dat u een tablet heeft waaraan uw nummer - is gekoppeld. U 
heeft aangegeven dat u geen contacten heeft onderhouden met drugsdealers en dus van niets weet. Omdat 
u met uw tabiet niet kan bellen, heeft u ook nooit iets gemerkt in de zin van het ontvangen van vreemde 
smsjes enz. 

De heer Maarschalkerweerd heeft u uitvoerig uitleg gegeven dat uw nummer vermoedelijk eerder in gebruik 
is geweest bij een drugsgebruiker. Dit gesprek is positief afgerond. U gaf echter aan ook behoefte te 
hebben aan een schriftelijke bevestiging. In deze brief geef ik u mijn reactie. 
De politie gaat er vanuit dat uw verklaring steekhoudend is Uw naam zal gelet op uw bovengenoemde 
verklaring van 11 juni 2013 niet worden geregistreerd in bevraagbare politiesystemen. 

Project Achilles is een nieuwe manier van werken en ik wil u hierbij graag nader informeren over de 
achtergrond van dit project. 

Aanleiding project Achilles 
Drugsbestrijding staat landelijk en lokaal op de agenda van de overheid. Waar de landelijke overheid zich 
vooral richt op de georganiseerde criminaliteit en preventieve voorlichting, biedt project Achilles in Woerden 
een werkwijze voor lokaal beleid. Achilles richt zich met name op de drugsgebruiker en spreekt deze direct 
aan. De aan u gezonden waarschuwingsbrief is hier een voorbeeld van. 

Aanvulling op landelijk beleid 
Het kabinet voert een actief drugsbeleid dat zich richt op het bestrijden van grotere georganiseerde 
drugscriminaliteit en het voorkomen van drugsgebruik via preventieve voorlichting. Een aanpak van de 
kleinere, lokale drugsdealer vraagt om een aanvullend lokaal beleid. ^ i Z S Z w . 
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Datum: 11 juni 2013 
Behandeld door: M . Elberse 
Onderwerp: Officiële waarschuwing 

Ook in Woerden staat de bestrijding van drugs hoog op de agenda. De negatieve effecten van drugsgebruik 
worden immers op lokaal niveau gevoeld: Drugsgebruik is schadelijk voor de gezondheid, heeft een 
verslavende werking en kan lokaal overlast en criminaliteit veroorzaken. Verbanden tussen het gebruik van 
drugs en de (lokale) criminaliteitscijfers zijn echter moeilijk te leggen, omdat drugsgebruikers in Nederland 
minder goed geregistreerd worden dan in andere Europese landen. 

Het project Achilies, een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de gemeente 
Woerden zoekt wegen die lokaal effectief zijn. 

Aanpak Achilies 
In de aanpak van Achilies worden drugsgebruikers gezien als onderdeel van de handel in verdovende 
middelen. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen van een lokale 
drugsdealer, gaan de Politie en het OM zich dan ook richten op de "klanten" van die drugsdealer. Er zullen 
verschillende maatregelen worden genomen om drugsgebruikers uit de anonimiteit te halen waarna aan hen 
de juiste hulpverlening kan worden aangeboden. 

Vervolgacties verstoren de handel in drugs en rond de betreffende drugsdealer wordt een dossier 
opgebouwd om vervolging via het OM mogelijk te maken. 

Waarschuwingsbrief 
Allereerst begrijp ik dat het voor u heel vervelend is om een officiële waarschuwing te ontvangen als u hier 
niets mee te maken hebt. Vandaar dat er ook in de waarschuwingsbrief staat dat in geval u deze brief 
onterecht heeft ontvangen, een afspraak kunt maken met de plaatselijke politie voor het afleggen van een 
verklaring. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een nieuw toestel / nummer heeft gekregen of dat u 
telefoonkaart is geskimd. Uw verklaring kan de politie helpen bij de verdere opsporing van drugsdealers. 

De telefoonnummers zijn afkomstig van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek van de politie dat vorig 
jaar is verkregen. De mensen die een brief hebben gekregen, kwamen voor op de telefoonlijst van de 
dealer. 

Bovendien hoopt de politie in samenwerking met de gemeente dossiers aan te kunnen maken van de 
klanten van drugsdealers, en die dossiers kunnen mogelijk worden ingezet tegen de dealer. Het accent in 
dit drugsbeleid tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie verlegt zich van de drugsdealer naar de 
drugsgebruiker. Zonder gebruiker geen dealers en vice versa. Harddrugs zijn illegaal en het is strafbaar om 
te gebruiken. 

We hebben gewikt en gewogen en we vinden dat het versturen van de brieven een groter maatschappelijk 
doel dient. Het is een soort maatwerk. We doen dit omdat er aan de bel is getrokken door GGD, politie en 
maatschappelijke partijen binnen Woerden. 

Gegevensuitwisseling 
In de strijd tegen drugsoverlast overtreedt de gemeente Woerden de privacyregels niet. Het versturen van 
de brieven mag volgens de Wet politiegegevens. In het kader van het samenwerkingsverband Achilles is er 
door de partners in deze, gemeente Woerden, Openbaar Ministerie Midden-Nederland en de politie, 
eenheid Midden Nederland, district West Utrecht een convenant opgesteld op grond van artikel 20 Wet 
politiegegevens om de gegevens met betrekking tot de telefoongegevens te mogen uitwisselen. Een en 
ander is dus in juridische zin afgestemd. 

De regel is dat iemand minstens als verdachte moet zijn gehoord om te registreren. Om als verdachte te 
worden geregistreerd, moet er tegen deze persoon een proces-verbaal zijn opgemaakt. Dit is in het kader 
van project Achilies (nog) niet het geval. Wel worden deze personen bijgehouden en eventueel opgeroepen 
als getuige in een zaak. 
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Datum: 11 juni 2013 
Behandeld door: M. Elberse 
Onderwerp: Officiële waarschuwing 

Nadere informatie 
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van 
deze brief, neemt u dan gerust contact op met mevrouw M. Elberse, beleidsadviseur openbare orde en 
veiligheid. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428 824, ook kunt u haar een e-mail sturen: 
elberse.mt5J-Woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 

de burgemeester va 

V.J.H. 
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Uw Kenmerk: 

Ons Kenmerk: 

U- 11330 

Uw brief van: 
geregistreerd onder nr.: n.V.t. 

Doorkiesnummer/Behandeld door: 

06-35113527/M. Elberse 

Datum: 13 juni 2013 

Verz. 2 1 JUNI 2013 

Geachte heer/mevrouw, 

Ongeveer 4 weken geleden heeft u telefonisch contact gehad met de politie in verband met de officiële 
waarschuwing (Achiüesbrief) die uw bedrijf^ ' heeft ontvangen inzake het kopen van drugs en welk 
risico dat heeft onder meer in strafrechtelijke zin. 
In dit geval betreft het een simkaart C: - ~ 3 die uw bedrijf vanaf november 2011 in bezit heeft. 
Dit nummer zit gekoppeld aan een datanummer en er kan dus niet mee gebeld worden. Er zijn echter wel 
berichtjes verstuurd naar dat nummer, maar kennelijk heeft u deze niet kunnen ontvangen. U wil graag een 
bevestiging dat uw bedrijf uit de registratie wordt gehaald. In deze brief geef ik u mijn reactie. 

Tot op heden heeft nog geen bericht ontvangen. De heer S. Maarschalkerweerd, thematisch wijkagent, 
biedt u voor de verlate reactie van de politie zijn oprechte excuses aan. Hij heeft uw bedrijf getracht te 
bellen, maar kreeg alleen een voice-mail. Hij zal nogmaals proberen om uw bedrijf ook persoonlijk op de 
hoogte te stellen. 

De politie gaat er vanuit dat uw verklaring steekhoudend is. De naam van uw bedrijf zai gelet op uw 
verklaringen van circa 4 weken geleden njet worden geregistreerd in bevraagbare politiesystemen. 

Project Achilles is een nieuwe manier van werken en ik wil u via deze brief ook graag nader informeren over 
de achtergrond van dit project. 

Aanleiding project Achilies 
Drugsbestrijding staat landelijk en lokaal op de agenda van de overheid. Waar de landelijke overheid zich 
vooral richt op de georganiseerde criminaliteit en preventieve voorlichting, biedt project Achilies in Woerden 
een werkwijze voor lokaal beleid. Achilies richt zich met name op de drugsgebruiker en spreekt deze direct 
aan. De aan u gezonden waarschuwingsbrief is hier een voorbeeld van. 

Aanvulling op landelijk beleid 
Het kabinet voert een actief drugsbeleid dat zich richt op het bestrijden van grotere georganiseerde 
drugscriminaliteit en het voorkomen van drugsgebruik via preventieve voorlichting. Een aanpak van de 
kleinere, lokale drugsdealer vraagt om een aanvullend lokaal beleid. O p alle I fvenngfn en 
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Datum: 

Behandeld door: 

Onderwerp: 

13 juni 2013 
M. Elberse 
Officiële waarschuwing 

Ook in Woerden staat de bestrijding van drugs hoog op de agenda. De negatieve effecten van drugsgebruik 
worden immers op lokaal niveau gevoeld: Drugsgebruik is schadelijk voor de gezondheid, heeft een 
verslavende werking en kan lokaal overlast en criminaliteit veroorzaken. Verbanden tussen het gebruik van 
drugs en de (lokale) criminaliteitscijfers zijn echter moeilijk te leggen, omdat drugsgebruikers in Nederland 
minder goed geregistreerd worden dan in andere Europese landen. 

Het project Achilles, een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de gemeente 
Woerden zoekt wegen die lokaal effectief zijn. 

Aanpak Achilles 
In de aanpak van Achilles worden drugsgebruikers gezien als onderdeel van de handel in verdovende 
middelen. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen van een lokale 
drugsdealer, gaan de Politie en het OM zich dan ook richten op de "klanten" van die drugsdealer. Er zullen 
verschillende maatregelen worden genomen om drugsgebruikers uit de anonimiteit te halen waarna aan hen 
de juiste hulpverlening kan worden aangeboden. 

Vervolgacties verstoren de handel in drugs en rond de betreffende drugsdealer wordt een dossier 
opgebouwd om vervolging via het OM mogelijk te maken. 

Waarschuwingsbrief 
Allereerst begrijp ik dat het voor u heel vervelend is om een officiële waarschuwing te ontvangen als u hier 
niets mee te maken hebt. Vandaar dat er ook in de waarschuwingsbrief staat dat in geval u deze brief 
onterecht heeft ontvangen, een afspraak kunt maken met de plaatselijke politie voor het afleggen van een 
verklaring. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een nieuw toestel / nummer heeft gekregen of dat u 
telefoonkaart is geskimd. Uw verklaring kan de politie helpen bij de verdere opsporing van drugsdealers. 

De telefoonnummers zijn afkomstig van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek van de politie dat vorig 
jaar is verkregen. De mensen die een brief hebben gekregen, kwamen voor op de telefoonlijst van de 
dealer. 

Bovendien hoopt de politie in samenwerking met de gemeente dossiers aan te kunnen maken van de 
klanten van drugsdealers, en die dossiers kunnen mogelijk worden ingezet tegen de dealer. Het accent in 
dit drugsbeleid tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie verlegt zich van de drugsdealer naar de 
drugsgebruiker. Zonder gebruiker geen dealers en vice versa. Harddrugs zijn illegaal en het is strafbaar om 
te gebruiken. 

We hebben gewikt en gewogen en we vinden dat het versturen van de brieven een groter maatschappelijk 
doel dient. Het is een soort maatwerk. We doen dit omdat er aan de bel is getrokken door GGD, politie en 
maatschappelijke partijen binnen Woerden. 

Gegevensuitwisseling 
In de strijd tegen drugsoverlast overtreedt de gemeente Woerden de privacyregels niet. Het versturen van 
de brieven mag volgens de Wet politiegegevens. In het kader van het samenwerkingsverband Achilles is er 
door de partners in deze, gemeente Woerden, Openbaar Ministerie Midden-Nederland en de politie, 
eenheid Midden Nederland, district West Utrecht een convenant opgesteld op grond van artikel 20 Wet 
politiegegevens om de gegevens met betrekking tot de teiefoongegevens te mogen uitwisselen. Een en 
ander is dus in juridische zin afgestemd. 

De regel is dat iemand minstens als verdachte moet zijn gehoord om te registreren. Om als verdachte te 
worden geregistreerd, moet er tegen deze persoon een proces-verbaal zijn opgemaakt. Dit is in het kader 
van project Achilles (nog) niet het geval. Wel worden deze personen bijgehouden en eventueel opgeroepen 
als getuige in een zaak. 
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Datum: 13 juni 2013 

Behandeld door: M. Elberse 
Onderwerp: Officiële waarschuwing 

Nadere informatie 
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van 
deze brief, neemt u dan gerust contact op met mevrouw M. Elberse, beleidsadviseur openbare orde en 
veiligheid. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428 824, ook kunt u haar een e-mail sturen: 
elberse.m@woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 

de burgemeester v 

V.J.H 
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Gemeente Woerden 

Onderwerp; 

Officiële waarschuwing 
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gemeente 
^ OERDEN 

Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 

Telefoon 14 0348 
Fax (0348) 42 4108 
stadhuis@woerden.nl 
www.woerden.nl 

BTW-nummer 
NL0017.21.860.B.02 
KvK-nummer 
50177214 
Banknummer 
28.50.09.672 

Uw Kenmerk: 

Ons Kenmerk: 

U- 1 2 2 5 9 

Uw brief van: n.V.t. 
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Geachte mevrouw \ 
Uw klacht ingediend op 16 april 2013 is via een omweg bij het politiewijkteam Woerden Harmeien terecht 
gekomen. U heeft een nieuwe telefoon gekocht en u kreeg vervolgens sms'jes met aanbiedingen. Op een 
gegeven moment heeft u contact opgenomen met de afzender, die u heeft gezegd dat u uit de mailinglijst 
verwijderd zult worden. Sindsdien krijgt u geen sms'jes meer. 

Echter tot uw verbazing en verontwaardiging heeft u van politie/gemeente/OM een brief met een officiële 
waarschuwing in het kader van project Achilles ontvangen. U vindt deze waarschuwing onterecht en wil dat 
deze wordt ingetrokken. Ook wilt u weten hoe het komt dat u op deze drugslijn terecht komt. 

Op 27 juni 2013 heeft de heer Boer, polttiekundige bachelor geprobeerd u op het nummer V _ 
bellen, maar hij kreeg te horen dat het nummer niet in gebruik was. In deze brief geef ik u mijn reactie. 

te 

De reden dat uw telefoonnummer op de drugsbestellijn terecht is gekomen kan zijn omdat een vorige 
eigenaar van het nummer daadwerkelijk contact heeft gehad met de drugsbestellijn. Nu het nummer aan u 
is toegewezen, ontvangt u blijkbaar ten onrechte de sms'jes. 

De politie gaat er vanuit dat uw bovengenoemde verklaring steekhoudend is. Uw naam zal gelet op uw 
verklaring niet worden geregistreerd in bevraagbare politiesystemen. 

Project Achilles is een nieuwe manier van werken en ik wil u via deze brief ook graag nader informeren over 
de achtergrond van dit project. 

Aanleiding project Achilles 
Drugsbestrijding staat landelijk en lokaal op de agenda van de overheid. Waar de landelijke overheid zich 
vooral richt op de georganiseerde criminaliteit en preventieve voorlichting, biedt project Achilles in Woerden 
een werkwijze voor lokaal beleid. Achilles richt zich met name op de drugsgebruiker en spreekt deze direct 
aan. De aan u gezonden waarschuwingsbrief is hier een voorbeeld van. 
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algemene inkoop voor
waarden van toepassing 
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Datum: 

Behandeld door: 

Onderwerp: 

1 juli 2013 
M. Elberse 
Officiële waarschuwing 

Aanvulling op landelijk beleid 
Het kabinet voert een actief drugsbeleid dat zich richt op het bestrijden van grotere georganiseerde 
drugscriminaliteit en het voorkomen van drugsgebruik via preventieve voorlichting. Een aanpak van de 
kleinere, lokale drugsdealer vraagt om een aanvullend lokaal beleid. 

Ook in Woerden staat de bestrijding van drugs hoog op de agenda. De negatieve effecten van drugsgebruik 
worden immers op lokaal niveau gevoeld: Drugsgebruik is schadelijk voor de gezondheid, heeft een 
verslavende werking en kan lokaal overlast en criminaliteit veroorzaken. Verbanden tussen het gebruik van 
drugs en de (lokale) criminaliteitscijfers zijn echter moeilijk te leggen, omdat drugsgebruikers in Nederland 
minder goed geregistreerd worden dan in andere Europese landen. 

Het project Achilies, een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de gemeente 
Woerden zoekt wegen die lokaal effectief zijn. 

Aanpak Achilies 
In de aanpak van Achilies worden drugsgebruikers gezien als onderdeel van de handel in verdovende 
middelen. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen van een lokale 
drugsdealer, gaan de Politie en het OM zich dan ook richten op de "klanten" van die drugsdealer. Er zullen 
verschillende maatregelen worden genomen om drugsgebruikers uit de anonimiteit te halen waarna aan hen 
de juiste hulpverlening kan worden aangeboden. 

Vervolgacties verstoren de handel in drugs en rond de betreffende drugsdealer wordt een dossier 
opgebouwd om vervolging via het OM mogelijk te maken. 

Waarschuwingsbrief 
Allereerst begrijp ik dat het voor u heel vervelend is om een officiële waarschuwing te ontvangen als u hier 
niets mee te maken hebt. Vandaar dat er ook in de waarschuwingsbrief staat dat in geval u deze brief 
onterecht heeft ontvangen, een afspraak kunt maken met de plaatselijke politie voor het afleggen van een 
verklaring. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een nieuw toestel / nummer heeft gekregen of dat u 
telefoonkaart is geskimd. Uw verklaring kan de politie helpen bij de verdere opsporing van drugsdealers. 

De telefoonnummers zijn afkomstig van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek van de politie dat vorig 
jaar is verkregen. De mensen die een brief hebben gekregen, kwamen voor op de telefoonlijst van de 
dealer. 

Bovendien hoopt de politie in samenwerking met de gemeente dossiers aan te kunnen maken van de 
klanten van drugsdealers, en die dossiers kunnen mogelijk worden ingezet tegen de dealer. Het accent in 
dit drugsbeleid tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie verlegt zich van de drugsdealer naar de 
drugsgebruiker. Zonder gebruiker geen dealers en vice versa. Harddrugs zijn illegaal en het is strafbaar om 
te gebruiken. 

We hebben gewikt en gewogen en we vinden dat het versturen van de brieven een groter maatschappelijk 
doel dient. Het is een soort maatwerk. We doen dit omdat er aan de bel is getrokken door GGD, politie en 
maatschappelijke partijen binnen Woerden. 

Gegevensuitwisseling 
In de strijd tegen drugsoverlast overtreedt de gemeente Woerden de privacyregels niet. Het versturen van 
de brieven mag volgens de Wet politiegegevens. In het kader van het samenwerkingsverband Achilles is er 
door de partners in deze, gemeente Woerden, Openbaar Ministerie Midden-Nederland en de politie, 
eenheid Midden Nederland, district West Utrecht een convenant opgesteld op grond van artikel 20 Wet 
politiegegevens om de gegevens met betrekking tot de telefoongegevens te mogen uitwisselen. Een en 
ander is dus in juridische zin afgestemd. 
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Datum: 1 juli 2013 
Behandeld door: M. Elberse 

Onderwerp: Officiële waarschuwing 

De regel is dat iemand minstens als verdachte moet zijn gehoord om te registreren. Om als verdachte te 
worden geregistreerd, moet er tegen deze persoon een proces-verbaal zijn opgemaakt. Dit is in het kader 
van project Achilies (nog) niet het geval. Wel worden deze personen bijgehouden en eventueel opgeroepen 
als getuige in een zaak. 

Nadere informatie 
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van 
deze brief, neemt u dan gerust contact op met mevrouw M. Elberse, beleidsadviseur openbare orde en 
veiligheid. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428 824, ook kunt u haar een e-mail sturen: 
elberse.m@woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 

de burgemeester vafvW&erden 

V.J.H. 
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\ OPENBAAR MINISTERIE 
gemeente 

W O E R D E N 

Onderwerp : Officiële waarschuwing! 

Geachte heer/mevrouw, 

Tijdens een politieonderzoek naar de handel in drugs, is een op uw naam geregistreerd 
telefoonnummer 06- in een drugsbestellijn van een drugsdealer aangetroffen. Wij 
hebben geconstateerd dat er meerdere malen met genoemd telefoonnummer contact is 
geweest met die drugsdealer. 

Officiële waarschuwing 
Wij willen u erop wijzen dat het kopen van drugs verboden is. Als ondanks deze 
waarschuwingsbrief geconstateerd wordt dat u toch door gaat met het kopen van drugs 
via deze drugsdealer, dan wel drugsbestellijn, moet u rekening houden met de volgende 
mogelijke consequenties. 

Bij herhaling loopt u het risico dat: 

U door de politie, in het kader van een drugsonderzoek, wordt aangehouden en 
verhoord met mogelijk strafrechtelijke gevolgen en registratie in de 
politiesystemen; 

Bij een verkeerscontrole kan, bij het vermoeden van rijden onder invloed van 
drugs, uw rijbewijs worden ingevorderd. Bij aantoonbaar structureel gebruik van 
drugs zal een melding worden gedaan naar het Centraal Bureau Rijbewijzen, wat 
ook gevolgen kan hebben voor uw rijbevoegdheid; 

Indien er sprake is van een gezinssituatie met minderjarige kinderen, zal er bij 
constatering van voortdurend drugsgebruik een zorgmelding worden gedaan aan 
Bureau Jeugdzorg; 

Daarnaast kan het in bezit hebben van drugs tijdens het uitgaan leiden tot het 
uitreiken van een collectieve horecaontzegging door de plaatselijke horeca en het 
administreren van uw persoonsgegevens in de ontzeggingdatabase. 

Mocht u van mening zijn deze brief onterecht te hebben ontvangen, verzoeken wij u om 
een afspraak te maken met de plaatselijke politie voor het afleggen van een verklaring. 

Toelichting 
In het algemeen schatten gebruikers, met name jongeren en hun ouders de risico's van 
drugsgebruik niet altijd goed in. Drugsgebruik op jonge leeftijd vergroot het risico op 
verslaving, is schadelijk voor de zich ontwikkelende hersenen en kan leiden tot 
verminderd denkvermogen, concentratiestoornissen en tot schooluitval en werkeloosheid. 

Daarnaast kan het intensief of chronisch gebruik van psychoactieve stoffen leiden tot 
agressie en gewelddadigheid. Tot slot kan de afhankelijkheid van een kostbare stof 
drugsgebruikers aanzetten tot criminele handelingen om aan het geld te komen waar ze 
hun drugsgebruik mee financieren. 

De gemeente Woerden, politie van het wijkteam Woerden en het Openbaar Ministerie 
hebben daarom afspraken gemaakt over de integrale multidisciplinaire aanpak van 
drugsgerelateerde criminaliteit. Zo is er besloten om naast de lokale drugsdealers ook 



drugsgebruikers van deze drugsbestellijn(en) aan te pakken en hen te wijzen op de 
mogelijke consequenties en gezondheidsproblemen bij voortdurend gebruik. 

Nadere informatie 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende sites: 
www.politie.nl , www.qemeentewoerden.nl, www.ontzeggingwoerden.nl, www.nuchter-
verstand.nl en www.centrummaliebaan.nl. telefoonnummer 030 234 00 34. 

Hierop vindt u onder andere informatie over verslavingszorg. Bijvoorbeeld Victas, 
centrum voor verslavingszorg (voorheen Centrum Maliebaan) houdt wekelijks spreekuur 
voor jongeren en volwassenen in het Zuwe Hofpoortziekenhuis, telefoonnummer 0348 42 
79 11. (N.B. voor jongeren: maandag 13.00-14.00 (op afspraak). Voor volwassenen: 
donderdag 13.00 -14.00 uur). 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Woerden 
De burgemeester van Woerden, 

r 

De heer V J . H . Molkenboer 

Politie Midden-Nederland 
De wijkchef van het wijkteam van politie Woerden 

De heer M.T.M. Ruijs 

Openbaar Ministerie Midden-Nederland 
Officier van justitie 

De heer mr. M.AJ.M. Vuylsteke 
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Onderwerp : Waarschuwing!  

   
 

Geachte heer/mevrouw,      
 

Waarom deze brief? 

In Woerden staat de bestrijding van drugs hoog op de agenda. Uit recent onderzoek door 

de politie is gebleken dat in onze gemeente zelfs jonge kinderen in de leeftijd van 11 t/m 

17 jaar al hard drugs gebruiken. In het algemeen schatten gebruikers, met name 

jongeren en hun ouders de risico’s van drugsgebruik niet altijd goed in. Drugsgebruik op 
jonge leeftijd vergroot het risico op verslaving. Het is schadelijk voor de zich 

ontwikkelende hersenen en kan leiden tot een verminderd denkvermogen, 

concentratiestoornissen en tot schooluitval en werkloosheid.  

Daarnaast kan het intensief of chronisch gebruik van psychoactieve stoffen leiden tot 

agressie en gewelddadigheid. Tot slot kan de afhankelijkheid van een kostbare stof 

drugsgebruikers aanzetten tot criminele handelingen om aan het geld te komen waar ze 

hun drugsgebruik mee financieren. 

 

Deze negatieve effecten van drugsgebruik worden op lokaal niveau gevoeld. 

Drugsgebruik is niet alleen schadelijk voor de gezondheid maar kan ook overlast en 

criminaliteit veroorzaken.  

 

De gemeente Woerden, politie Midden-Nederland en het Openbaar Ministerie hebben 

daarom afspraken gemaakt over de gezamenlijk aanpak van druggerelateerde 

criminaliteit. Er is besloten om naast het aanpakken van lokale drugsdealer, ook de 

aandacht op bestellers van drugs te richten. Deze brief vormt een onderdeel van deze 

aanpak.  

 

Waarom gericht aan u? 

Tijdens een politieonderzoek naar de handel in drugs, is een op uw naam geregistreerd 

telefoonnummer 06-…….. in een drugsbestellijn van een drugsdealer aangetroffen. De 

politie heeft  geconstateerd dat er meerdere malen met genoemd telefoonnummer 

contact is geweest met deze drugsbestellijn. 

 

Wij wijzen u erop dat: 

- Het kopen van drugs verboden is; 

 

- U door de politie, in het kader van een drugsonderzoek, kan worden verhoord 

en/of aangehouden met mogelijk strafrechtelijke gevolgen en registratie in de 

politiesystemen; 

 

- Bij het constateren van rijden onder invloed van drugs uw rijbewijs kan worden 

ingevorderd. Bij aantoonbaar structureel gebruik van drugs zal een melding 

worden gedaan naar het Centraal Bureau Rijbewijzen, wat ook gevolgen kan 

hebben voor uw rijbevoegdheid; 

 

- Indien er sprake is van een gezinssituatie met minderjarige kinderen, er bij 

constatering van voortdurend drugsgebruik een zorgmelding kan worden gedaan 

aan Bureau Jeugdzorg; 

 

- Het in bezit hebben van drugs tijdens het uitgaan kan leiden tot het uitreiken van 

een collectieve horecaontzegging door de plaatselijke horeca. 
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Let wel, wanneer u tijdens dit onderzoek niet bent gehoord door de politie, staan uw 

gegevens niet geregistreerd in de politiesystemen. 

 

Nadere informatie  

Voor meer informatie over hulpverlening verwijzen wij u graag naar de volgende sites: 

www.victas.nl en www.b-open.nu. Victas en B-Open (voor jongeren tot 24 jaar) bieden 

hulp en ondersteuning bij verslavingsproblemen. Victas  houdt wekelijks spreekuur voor 

jongeren en volwassenen in het Zuwe Hofpoortziekenhuis, telefoonnummer 0348 42 79 

11. (N.B. voor jongeren: maandag 13.00-14.00 (op afspraak). Voor volwassenen: 

donderdag 13.00 –14.00 uur). 

Voor overige informatie kunt u terecht op www.politie.nl, www.gemeentewoerden.nl, 

www.ontzeggingwoerden.nl en www.nuchter-verstand.nl 

 

Informatie die van belang kan zijn voor de politie kunt u doorgeven via het algemene 

telefoonnummer 0900-8844 of via Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. 

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, neemt u dan gerust contact op met 

mevrouw M. Elberse, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid. Zij is te bereiken op 

telefoonnummer 06-35113527, ook kunt u haar een e-mail sturen: 

elberse.m@woerden.nl. 

 

Namens het samenwerkingsverband gemeente Woerden, Politie Midden-Nederland en het 

Openbaar Ministerie Midden-Nederland, 

 

Met vriendelijke groet, 

De burgemeester van Woerden, 

 
 
 
 
 
De heer V.J.H. Molkenboer 

 

 

Bijlage: 
Nuchter verstand is een meer jaren aanpak tot 2019 van de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde 

Venen, Oudewater, Montfoort en Woerden. Deze aanpak richt zich met name op jongeren in de 

leeftijd van 12-18 jaar o.a. door ouders en jongeren bewust te  maken van de risico’s en gevolgen 
van alcohol- en drugsgebruik en het voorkomen van openbare orde problematiek gerelateerd aan 

alcohol- en drugsgebruik (zie voor meer informatie www.nuchter-verstand.nl). 

 

Achilles is een samenwerkingsverband tussen gemeente Woerden, politie Midden-Nederland en het 

Openbaar Ministerie. In de aanpak van Achilles worden gebruikers gezien als onderdeel van de 

handel in verdovende middelen.  

Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in verdovende middelen van een lokale 

drugsdealer, gaan de Politie en het Openbaar Ministerie zich dan ook (nog) meer richten op de 

"klanten" van die drugsdealer.  Deze waarschuwingsbrief is hier een onderdeel van. 

 

http://www.victas.nl/
http://www.b-open.nu/
http://www.politie.nl/
http://www.gemeentewoerden.nl/
http://www.ontzeggingwoerden.nl/
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