
  

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

 

Bezoekadres: Brinkmann Passage, Grote markt 7-9, 2e etage, Haarlem 

Telefoon: 023 - 5113822 – Fax: 023 - 51135174 

  

 

 

Geachte heer Pen en mevrouw R. Keesstra, 

 

Op 7 augustus 2009 heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO inzake Soft drugs en 

Schooluitval. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw 

vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. 

 

1.Enkele jaren geleden is er een onderzoek geweest van Jeugdzorg(drs Helene 

Steenhof) naar drank en drugsgebruik onder jonge scholieren. Wat is er sindsdien 

met die gegevens gedaan? 

Wij nemen aan dat u het Emovo-onderzoek bedoelt naar Gezondheid, Welzijn en 

Leefstijl van scholieren in Haarlem. Dit onderzoek uit 2007 (gebaseerd op gegevens 

uit het schooljaar 2005/2006) bevat gegevens en uitgangspunten die gebruikt zijn 

voor o.a. de projecten Drugsvrij Schoolplein (zie bij het antwoord op 2 wat het 

project behelst) en de Regionale Werkgroep ‘alcoholmatigingsbeleid’, waarbij 

jeugd een speerpunt is. Op dit moment wordt een actieprogramma Alcohol en 

Drugs gemaakt (als uitwerking van een actiepunt uit het actieprogramma Sociale 

Veiligheid). Onderdeel hiervan is de start van het programma De Gezonde School 

en genotmiddelen voor het Voortgezet Onderwijs dat komend schooljaar start op 10 

VO-scholen en het programma Alcohol een Ander Verhaal dat start op 12 

basisscholen in Haarlem ZuidWest. Het onderzoek wordt dit najaar herhaald. 

 

2. Welke acties worden in Haarlem ondernomen om ouders te betrekken bij het 

sorftdrugsbeleid en ze te wijzen op de gevaren voor de jeugd? 

De Brijder verslavingszorg heeft een aanbod voorlichting op scholen en verzorgt in 

dat kader voorlichtingsavonden voor de ouders. Ook de politie betrekt ouders in het 

kader van het politieproject DOMST(Druggebruik Onder Minderjarigen Structureel 

Terugbrengen). De ouders van jongeren die zijn aangehouden voor het gebruik van 

softdrugs, worden op de hoogte gebracht van het softdruggebruik. De jonge 

gebruiker kan na aanhouding worden doorverwezen naar Halt, waar een leerstraf bij 

de Brijder Verslavingszorg onderdeel uitmaakt van de Halt-afdoening. Ook Halt 

betrekt hier ouders bij. Ouders zijn bij de gesprekken van de jongeren met Halt en 
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worden ook benaderd door de Brijder Verslavingszorg. Bij het programma De 

Gezonde School en genotmiddelen worden ouders betrokken en is er veel aandacht 

voor voorlichting. 

 

3.Wat vindt B&W van ons idee om de scholen te vragen per school één of twee 

maatschappelijk stages van eigen leerlingen te wijden aan het in kaart brengen van 

de gevaren van drugs-en ook drankgebruik onder jongeren? 

Wij vinden dit een interessant idee. In het kader van het project Drugsvrij 

Schoolplein hebben leerlingen van scholen ook aandacht besteed aan de gevaren 

van drugs-en drankgebruik onder jongeren.  Leerlingen van het LJC2 hebben een 

film gemaakt over beginnend drugsgebruik bij jonge scholieren, i.s.m. Brijder 

verslavingszorg. Een tweede gezamenlijk filmproject door leerlingen(ECL, Sancta 

Maria en Stedelijk Gymnasium) gaat over de gevaren van alcoholgebruik onder 

scholieren. Beide films zijn verspreid over alle scholen en worden gebruikt voor 

voorlichting en discussie. 

 

4. Zijn er bij de gemeente cijfers bekend over de relatie tussen soft drugs gebruik, 

spijbelen en schooluitval? 

Nee, bij de gemeente zijn geen cijfers bekend over het causale verband tussen soft 

drugs gebruik, spijbelen en schooluitval. De gemeente kijkt wel naar de oorzaak 

van schooluitval. Softdruggebruik kan met onderliggende problematiek een van de 

oorzaken van spijbelen en schooluitval zijn. 

Uit de gegevens van het Emovo-onderzoek blijkt er bijvoorbeeld wel een verband te 

bestaan tussen soft drugs gebruik en psychische gezondheid en er blijkt een verband 

te bestaan tussen spijbelen en psychische gezondheid. Daarnaast is het bewezen dat 

cannabisgebruik het reactie-en concentratievermogen en het korte termijn geheugen 

vermindert.  

 

5.Zijn er bij de gemeente cijfers bekend welke groepen jongeren dit met name 

betreft? 

Nee, daar zijn lokaal geen cijfers over bekend. Wij baseren ons op de landelijke 

trend.  

 

6. Wat is de motivatie van B&W geen uitvoering te geven aan het 250 meter afstand 

criterium van coffeeshops tot scholen? 

In 1993 is het beleid ten aanzien van coffeeshops vastgesteld. Bij toen gehanteerde 

afstanden bleek dat er nagenoeg geen mogelijkheden waren tot relocatie van 

coffeeshops. Indien de genoemde afstanden teruggebracht zouden worden 

ontstonden die mogelijkheden wel. Er is daarom in 1998, met goedkeuring van uw 

raad, bepaald om de afstanden in de binnenstad te wijzigen van 200 meter naar 150 

meter. Buiten de binnenstad is gekozen voor een wijziging van 300 meter naar 200 

meter. Overigens bevinden zich thans nog twee coffeeshops te dicht bij scholen. 

Deze scholen krijgen extra voorlichtingen over de gevaren van softdrugsgebruik en 

de politie houdt rond die scholen en coffeeshops extra handhavingsacties. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 

7.Welke acties worden ondernomen om doorverkoop van soft drugs door 

meerjarigen aan minderjarigen strenger te handhaven? 

Zoals bekend mogen minderjarigen onder de 18 niet in de coffeeshop komen om 

softdrugs aan te schaffen. Soms maken zij gebruik van meerderjarigen om in de 

coffeeshop drugs aan te schaffen. Probleem in die gevallen is dat moeilijk is aan te 

tonen van wie de minderjarigen drugs gekocht hebben. Indien wordt aangetoond dat 

de coffeeshophouder softdrugs verkoopt danwel grotere hoeveelheden voor de 

doorverkoop verkoopt, volgt altijd een sanctie van de burgemeester. Dat betekent in 

de meeste gevallen dat de betreffende coffeeshop voor een bepaalde periode wordt 

gesloten. Daarnaast worden er regelmatig controles door de politie gehouden om de 

pakkans zo groot mogelijk te laten zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

drs. W.J. Sleddering   mr. B.B. Schneiders 

 

     

 


