
  

  

 

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

De beleidsvisie betreft letterlijk een visie; een wenkend perspectief. Dit betekent dat 

specifieke keuzes die gemaakt moeten worden wat betreft het voorzieningenniveau en 

dergelijke geen onderdeel van de visie zijn, maar de consequenties ervan. Het 

belangrijkste voorbeeld van een concrete uitwerking is het zogenoemde 

regionaal/stedelijk Kompas dat naar analogie van de G4 de lokale vertaling vormt van 

de aanpak van dakloosheid 

 

Een tweede inperking wordt ingegeven door de inhoudelijke thematiek: het betreft 

een visie op harddrugsverslaving. Daarmee worden overige verslavingen zoals 

gokken of alcohol niet in de onderliggende visie besproken. Met name aan het 

thema alcohol, in het bijzonder onder jongeren, zal in een later stadium aandacht 

worden besteed. 

De uitgangspunten van de visie zijn gebaseerd op de huidige situatie ten aanzien 

van de harddrugsproblematiek enerzijds en een gewenste toekomstige situatie 

anderzijds. Bij het tot stand komen van de beleidsvisie is tevens rekening gehouden 

met de lokale en landelijke ontwikkelingen. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college eind 2004 opdracht gegeven de 

visie op harddrugsverslaving te actualiseren. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden in 

overleg met een tweetal klankbordgroepen. Een motie waarin sprake is van overlast in 

en rond het centrum en een te langdurig gebruik van en verblijf in de aanwezige 

voorzieningen vormt de aanleiding voor de actualisatie 

 

De visie wordt aan de raad voorgelegd omdat het hier gaat om het vaststellen van 

een strategische visie (artikel 2 lid 1 van het Protocol actieve informatieplicht). 

 

Résumé 

De hierboven weergegeven hoofd- en subdoelstellingen zijn in het volgende elftal 

verkort weergegeven:  

 

Aantal verslaafden verminderen 

1. Blijvende aandacht voor en uitbreiding van aanbod aan (terugval)preventie. 

2. De beschikking over een compleet aanbod aan voorzieningen waarborgen, 

inclusief voorzieningen gericht op afkicken. 
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Verminderen overlast 

3. In kaart brengen en onderbrengen in een persoonsgebonden traject van de 50 

meest problematische harddrugsverslaafden. 

4. Verder verminderen van overlast in en rond de binnenstad, met de aantekening 

dat enige mate van overlast inherent is aan het leven in een binnenstad, 

bijvoorbeeld door een dagelijkse verstrekking van methadon. 

5. Vooralsnog handhaven van de huidige wijze van lokalisering van voorzieningen, 

waarbij overbodige looproutes tussen voorzieningen niet worden gestimuleerd. 

6. Handhaven bestaande convenanten met omgeving van voorzieningen waarin 

onder andere overlastbeperkende maatregelen zijn vastgelegd. 

 

Zorg bieden 

7. Verder bevorderen van de samenhang tussen betrokken instanties en 

beleidsterreinen die raakvlakken hebben met harddrugsverslaving bij de 

beleidsontwikkeling en -uitvoering betrekken. 

8. Maximaliseren van de mogelijkheden voor drang en dwang op 

harddrugsverslaafden om hulp te accepteren, waarbij het afkicken van harddrugs 

als behandelmogelijkheid meer op de voorgrond komt en er bijzondere aandacht 

is voor criminele verslaafden. Hiermee samenhangend zal voor zover mogelijk 

het gebruik van de Bopz worden verbeterd. 

9. Een voldoende gedifferentieerd aanbod aan (kleinschalige) woonvoorzieningen 

voor harddrugsverslaafden. 

10. Verder uitbreiden van dagbesteding en arbeidstoeleiding voor harddrugs-

verslaafden. 

11. Realiseren van de gecontroleerde verstrekking van heroïne onder medisch 

toezicht. 

 

Alle drie de hoofddoelstellingen zijn belangrijk en er zal naar worden gestreefd om 

deze alle drie te realiseren. De doelstellingen hebben een onderlinge samenhang in 

de zin dat realisatie van de ene doelstelling de andere dichterbij zal brengen. 

Voorzover er sprake is van keuzeproblemen bij de implementatie en uitvoering van 

de visie zal in de komende periode bestrijding van de overlast hoge prioriteit 

hebben en houden. Bij de implementatie zullen bij alle doelstellingen concrete 

indicatoren voor de doelrealisatie worden opgenomen. Deze indicatoren zullen 

tevens als basis dienen voor de prestatieafspraken met de verschillende betrokken 

instellingen. 

 

De doelstellingen worden regelmatig onderzocht en relevante ontwikkelingen 

worden bijgehouden (monitoren). De gemeenteraad zal, via de bestuursrapportages, 

twee maal per jaar worden geïnformeerd over de voortgang in de realisatie van de 

doelstellingen. Vanuit de centrumfunctie van de gemeente Haarlem vindt 

regelmatig afstemming plaats met de gemeenten in de regio Kennemerland. 

 

Financiële paragraaf 

Het vaststellen van de visie heeft als zodanig geen financieel consequenties; wel de 

diverse uitwerkingen daarvan. Elke uitwerking met financiële consequenties wordt 

voor een besluit aan B&W voorgelegd met vermelding van de financierings-

bron(nen). 
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Participatie / communicatie 
Gedurende het gehele proces dat heeft geleid tot de tot standkoming van de 
beleidsvisie, heeft overleg plaatsgevonden met twee klankbordgroepen, namelijk: 

 een klankbordgroep bestaande uit de volgende raadsleden: mevr. van 
Hoeyen; mevr. De Jong; mevr. Keesstra; dhr. Vreugdenhil en mevr. 
Walters. 

 een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken 
instellingen en organisaties, waaronder bewoners en ondernemers: mevr. 
Bakker (Brijder Verslavingszorg); dhr. Beumer (Stem in de Stad); dhr. van 
Galen (City Haarlem); dhr. Gieles (Haarlems Actiecomité tegen 
Drugsoverlast); dhr. de Graaf (Brijder Verslavingszorg); dhr. Hoek (De 
Geestgronden); mevr. Kabel (wijkraad Binnenstad); dhr. Rol (Haarlems 
Actiecomité tegen Drugsoverlast); mevr. Samson (GGD-HDK); dhr. 
Spijker (gemeente Haarlem); dhr. Stokman (regiopolitie Kennemerland); 
dhr. Veth (gemeente Haarlem); en dhr. Vriend (gemeente Haarlem).  

 
In het kader van de participatie hebben twee grote bijeenkomsten plaatsgevonden 
waarvoor veel Haarlemse burgers, de Haarlemse raadsleden, onderwijsinstellingen, 
kerken, instellingen op het terrein van zorg en welzijn, wethouders en ambtenaren 
van de gemeenten in Kennemerland en Haarlemse ambtenaren zijn uitgenodigd, 
namelijk op: 

 5 oktober 2005 in het Patronaat met de thema’s ‘wat is verslaving en ‘wat is 
het aanbod van de verslavingszorg’ en een deel over verslaving en overlast 
(circa 175 aanwezigen); 

 29 november 2005 in de Philharmonie met als invalshoek “de keten van de 
verslavingszorg” (preventie-instroom-doorstroom-uitstroom). Circa 50 
mensen waren aanwezig. 

 
Het college heeft op 24 januari 2006 kennis genomen van de ontwerp visie 
harddrugsverslaving gemeente Haarlem en het Inspraakplan vastgesteld. Van 9 
februari t/m 22 maart 2006 is inspraak verleend en op 28 februari 2006 heeft een 
inspraakbijeenkomst met circa 20 aanwezigen plaatsgevonden in de raadszaal. 
 
De vragen die in de vergadering van de raadscommissie van 14 december 2006 over 
de beleidsvisie zijn gesteld, zijn schriftelijk door het college beantwoord. Daarna 
heeft een begeleidingsgroep van raadsleden zich samen met de betrokken 
ambtenaren gebogen over het proces en de kaderstelling. Hun opmerkingen en 
bevindingen zijn betrokken in de beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente 
Haarlem die nu wordt voorgelegd. 
 
Planning 
De uitwerking van het Stedelijk/Regionaal Kompas (zie paragraaf 1) heeft prioriteit. 
 
Wij stellen de raad voor: 
 
In te stemmen met de beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 



 

107/2007 

107-4 

 

 

 

 

De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

Stemt in met de beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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