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Onderwerp: 

Beantwoording rondvraag C D A inzake drugsoverlast Nassaupark Harmeien. 

Kennisnemen van: 
De beantwoording van de rondvraag C D A inzake drugsoverlast Nassaupark Harmeien door de 
burgemeester op schrift. 

Inleiding: 

Klachten van inwoners van Harmeien over drugsgebruik in de omgeving van het Nassaupark waren 
aanleiding voor de CDA-fractie om een rondvraag te stellen aan de burgemeester. De burgemeester heeft 
de rondvraag mondeling beantwoord tijdens de Commissievergadering Middelen van 21 mei 2014. 
Hij heeft daarbij toegezegd om zijn beantwoording ook op schrift naar de raad te zenden (toezegging 101). 

Kernboodschap: 

1. Bent u bekend met het gegeven dat in de omgeving van het Nassaupark drugs wordt 
gebruikt en/of verhandeld? 
Ja. 

2. Welke activiteiten worden ondernomen die het drugsgebruik, dan wel de handel van drugs in 
deze woonwijk bestrijden? 
Uit informatie van de politie blijkt dat er meldingen zijn waarbij sprake of het vermoeden is van het gebruik 
van softdrugs (wiet) en alcohol. Uit niets is het gebruik van G H B gebleken. De jeugd die werd aangetroffen 
en onder invloed van alcohol leek, kan natuurlijk ook G H B hebben gebruikt (symptomen lijken op elkaar). 
Er is niet vastgesteld van welke stof men onder invloed is geweest. 

Citaat uit informatie vanuit de wijkagent: "Niet bij het Nassaupark. Wel in de omgeving van de 
Wilhelminalaan en op de parkeerplaats aan de Hendriklaan. Daar treffen wij regelmatig jongeren in een 
auto aan die samen een joint roken. Begin maart 2014 kregen wij als wijkagenten via een bezorgde moeder 
informatie dat er in Harmeien drugs aan minderjarigen werd verkocht. Door diverse minderjarigen werd 
verteld dat de verkoper met een vuurwapen zou lopen. 

Met deze informatie is, door de politie Harmeien / Woerden, een vooronderzoek gestart naar de mogelijke 
verkoper. Dit heeft geleid tot huiszoekingen in twee woningen. Bij de doorzoekingen zijn geen wapens 
aangetroffen, wel een hoeveelheid softdrugs (geen GHB) en twee verdachten werden aangehouden. Deze 
zaak heeft de politie Woerden in behandeling". 

3. Hoe worden de inwoners hiervan op de hoogte gesteld, erbij betrokken? 
De melder heeft uiteraard een terugkoppeling van de politie ontvangen. De aangehouden verdachte die 
drugs zou hebben verkocht is nadien bezocht door de wijkagent en wordt gemonitord. De sociale recherche 
heeft ook een onderzoek gedaan en een advies naar de gemeente gedaan met betrekking tot zijn uitkering. 
Wanneer de politie een minderjarige aangehouden heeft voor een strafbaar feit, is zij verplicht de ouders te 
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informeren. Ook als een minderjarige weer naar huis mag, zal deze opgehaald dienen te worden door een 
ouder. 

4. Is het college bekend met het verslavende effect van GHB en de schadelijke gevolgen voor 
de gezondheid? 
Ja. 

5. Welke preventieve maatregelen worden ondernomen om het GHB gebruik in Harmeien in 
te dammen? 
Het jongerenwerk heeft niet zozeer de genoemde signalen gehad en deze zijn ook niet vaak in het J O R -
overleg (jeugd in de openbare ruimte) besproken. De jongerenwerker weet wel dat drugsgebruik eens in de 
zoveel tijd weer de kop op steekt in Harmeien. De oudere groep die de jongerenwerker kent in Harmeien is 
de laatste tijd redelijk rustig. De jonge groep zou zich wellicht daar wel mee bezig kunnen houden. Het lijkt 
hem goed om gezamenlijk in het volgende JOR-overleg te kijken naar een aanpak voor deze groep/wijk, 
want zorgen maakt hij zich wel. Verder zal hij zich de komende tijd meer richten op dit gebied. 

Bij de G G D en Victas (verslavingszorg) zijn geen signalen binnengekomen over G H B gebruik in de 
gemeente Woerden of specifiek in Harmeien. Het is wel bekend dat het gebruik van G H B over het 
algemeen toeneemt, voornamelijk omdat de drug gemakkelijk zelf te maken is en vrij goedkoop is. 
Bij het afkicken van G H B moet de nodige voorzichtigheid betracht worden omdat het te gevaarlijk is om 
ineens te stoppen. De volgende symptomen kunnen dan optreden: trillen, zweten, angstige gedachtes, 
insulten, deliriums, psychoses enz.. 

Victas geeft voorlichting/informatie over drugsgebruik (GHB) en de gevolgen daarvan. Dit gebeurt digitaal 
maar ook face to face. ledereen, gebruikers, professionals, ouders/verzorgers kan bij Victas aankloppen. 
Victas kan ook ondersteunen bij het signaleren door bijvoorbeeld jongerenwerkers. 
Vaak kosteloos. Aan langere trajecten zijn wel kosten verbonden. 

Victas is ook samenwerkingspartner in het project Nuchter Verstand. Vanuit Nuchter Verstand willen we een 
informatiebijeenkomst/conferentie of iets dergelijks gaan opzetten om bekendheid te geven aan (nieuwe) 
drugs, het signaleren ervan bij gebruikers maar ook in de omgeving e.d. Hierover zijn we nog in gesprek 
met de deelnemende gemeenten in de regio. 

Vanuit Nuchter Verstand zijn door de G G D en Victas in gezamenlijkheid met de V O scholen in 
2013 en 2014 in Woerden preventie-activiteiten opgezet en uitgevoerd o.a.: 
- Ouderavonden roken, alcohol en drugs 
- Signaleren & Begeleiden voor ondersteunend personeel, mentoren en docenten 
- Motiverende gespreksvoering training voor mentoren 
- Motiverende gespreksvoering training met trainingsactrice voor mentoren, docenten, 
zorgcoördinatoren 
-Voorlichting genotmiddelen i.s.m. de politie 
- Beleidsadvisering 
- Digitale lesmodules. 

Voor meer informatie over hulpverlening verwijzen wij inwoners 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 verwijzen wij naar 
www.politie.nl, www.qemeentewoerden.nl, www.ontzeggingwoerden.nl en www.nuchter-verstand.nl 

6. Hoe worden de horeca en het verenigingsleven betrokken? 
Een horecaondernemer kan een bezoeker een individuele horecaontzegging (d.w.z. ontzegging geldt alleen 
voor die horecagelegenheid) opleggen voor de periode van 12 maanden als hij bijvoorbeeld signaleert dat 
dat een bezoeker in het bezit is van harddrugs. 

Bij het signaleren van handel in harddrugs wordt door de horecaondernemer een collectieve 
horecaontzegging (d.w.z. ontzegging geldt voor de horecabedrijven van al de aangesloten deelnemers) 
voor een periode van 12 maanden opgelegd. 
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Bovendien is in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan de afspraak dat de horecaondernemers 
signalen over drugsdealers in de omgeving van hun zaak doorgeven aan de politie. 

Vervolg: 

Victas heeft in het JOR-overleg d.d. 3 juli 2014 geïnventariseerd welke vragen er leven bij de professionals 
zoals politie, BOA's en jongerenwerk t.a.v. drugs/GHB en heeft op basis hiervan de volgende informatie 
gegeven over een mogelijke cursus en andere producten: 

1. Cursus 'Signaleren & begeleiden van (problematisch) middelengebruik onder jongeren' 
Deze cursus is een deskundigheidsbevordering vooro.a. jongerenwerkers en andere professionals 
(wijkagent, medewerkers C J G , onderwijs etc.) die met jongeren werken waarin hun kennis over 
genotmiddelen wordt vergroot en hen leert het middelengebruik onder jongeren in een vroegtijdig stadium 
te signaleren en te begeleiden, (kosten €250,- per dagdeel inclusief materiaal en reiskosten) 

Daarnaast kunnen vanuit Victas ook nog andere producten worden aangeboden voor de jongeren zelf 
(outreachend): 

2. Voorlichting voor jongeren (op maat) 
Op aanvraag geeft het team preventie voorlichting aan jongeren. Hierbij houden we rekening met de 
behoefte en wensen van de jongeren en hun begeleiders. Binnen het aandachtsgebied Jongeren & vrije tijd 
werken we nauw samen met B-Open (polikliniek en veldwerk jeugd) om jongeren zo adequaat mogelijk te 
begeleiden als er sprake is van problematisch gebruik van middelen of problematisch internet /gamen / 
gokken, (kosteloos) 

3. Moti-4 training (gericht op verschillende middelen gebruik) 
Het doel is riskant gebruik van middelen (alcohol en cannabis) bij jongeren te doorbreken en een ingang te 
creëren voor het accepteren van verdere ondersteuning. De training is een korte interventie gericht op het 
in kaart brengen van het gebruik, bewustwording van de risico's van gebruik, vergroten van de bereidheid 
om het middelengebruik of gedrag te veranderen (minderen en/of stoppen) en bewustwording van de 
eventuele noodzaak van (professionele) ondersteuning hierbij, (kosteloos) 

4. De Wiet-Check (alleen gericht op cannabis gebruik) 
De Wiet-Check is gebaseerd op de succesvolle Australische Adolescent Cannabis Check-up (ACCU). Deze 
Australische interventie is door het Trimbos-Instituut vertaald en aangepast voor de Nederlandse situatie. 
De Wiet-Check bestaat uit maximaal twee individuele gesprekken met een preventiewerker van B-Open. 
De preventiewerker praat met de jongere over de voor- en nadelen, de risico's van cannabis en de 
bijwerkingen. Het is de bedoeling om jongeren te laten nadenken over wat hasj en wiet met hen doet en 
wat de voor- en nadelen zijn van gebruiken om ze op die manier hun gedrag te laten veranderen, 
(kosteloos) 

Bijlagen: 

N.v.t. 

dr. G.W. Goedmakers C M C enboer 
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