
(ìėmeente (}iiíiewater 

16R.00763 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
16R.00763 

Van college van burgemeester en wethouders 13 december 2016 

Datum 13 december 2016 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij 

Portefeuille(s) : Wmo 

Contactpersoon 

Tel. nr. 

E-mailadres 

N. de Ridder 

06-35113528 

ridder.n@woerden.nl 

Onderwerp: 

Voortgang plan van aanpak drugsgebruik in Oudewater. 

Kennisnemen van: 

De stappen die het college neemt bij de aanpak drugsgebruik in onze gemeente. 

Inleiding: 

In mei 2016 heeft het rioolwateronderzoek van KWR een hoge concentratie van o.a. amfetamine 
aangetroffen in het rioolwater. Deze waarde kan duiden op een hoog middelengebruik in onze gemeente. 
De uitkomsten van het onderzoek zijn voor het college aanleiding om meer onderzoek te gaan doen naar 
het middelengebruik in onze gemeente. Dit aanvullende onderzoek moet leiden tot handvatten voor 
concrete interventies. 
Op de volgende vragen willen we een antwoord hebben: 

Welke middelen worden er precies gebruikt in onze gemeente? 
Door wie wordt er gebruikt en in welke context? 

Victas Arkin is gevraagd een aanbod te doen dat antwoord geeft op bovenstaande vragen. Zij bieden een 
aanpak in verschillende fasen, waarbij het college nu akkoord geeft voorfase 1. 
Fase 1 kent een looptijd van december 2016 t/m april 2017. Hierbij ligt de focus vooral op korte acties 
waarbij een groot publiek bereikt wordt. Daarnaast wordt aanvullende informatie verkregen over het 
daadwerkelijk gebruik. Ook worden nogmaals gesprekken gevoerd met sleutelfiguren om zo een nog beter 
beeld te krijgen van wat er speelt in Oudewater. 



De volgende acties worden uitgevoerd: 
-Publieksacties om het onderwerp drugsgebruik op de kaart te zetten en te houden; 
-Voorlichting geven aan huisartsen en andere zorgprofessionals over preventie en behandelmogelijkheden; 
-Communicatie aan inwoners over de risico's en de invloed van middelengebruik op het dagelijks leven; 
-Diepte-interviews met sleutelfiguren en analyse van bestaand onderzoek en ervaringen; 
-Het maken van een gemeente-analyse (gemeentethermometer drugs). 

Voor de "gemeentethermometer" worden de volgende bronnen geraadpleegd: 
-Analyse van cijfers van de GGD en mogelijk andere onderzoeken. 
- De "eigen" cijfers van Victas Arkin; hoeveel mensen zijn er in behandeling en bezoeken het spreekuur. 
-Analyses van gesprekken met diverse partijen uit de gemeente over signalen in hun praktijk. Hierbij 
worden betrokken: Toezicht en Handhaving, huisartsen, psychologen, kerken, bedrijfsleven, sport, horeca, 
ouders, Stadsteam, scholen, beleidsmedewerkers gemeente etc. 
- Analyses van bevindingen op activiteiten waar Victas Arkin reeds aan heeft deelgenomen (zoals het 
Dijkfeest en de signalering drugsgebruik horeca) of aan gaat deelnemen. 

Victas Arkin gaat werken met een preventiewerker voor Oudewater, dit om een 'vast gezicht' te worden. 
Deze functionaris zal contact gaan leggen en de verbindingen zoeken met verschillende partijen, om de 
acties zoals hierboven beschreven goed uit te kunnen voeren. Natuurlijk zal zij ook een directe lijn hebben 
met het Stadsteam. 

Vanaf mei 2017 is er een beter beeld van het drugsgebruik waardoor gerichte vervolgstappen gedefinieerd 
kunnen worden. Waar nodig zal de raad gevraagd worden financiële middelen beschikbaar te stellen voor 
de vervolgstappen. 

Naast de aspecten van de hulpverlening zijn er ook signalen geweest dat er in de handhaving een 
verbetering kan plaatsvinden. Inmiddels heeft de burgemeester het gesprek hierover met de politie gevoerd 
en worden de signalen structureel opgepakt. 

Kernboodschap: 

Het college wil meer onderzoek naar het middelengebruik in onze gemeente om zo adequate preventieve 
maatregelen, in samenspraak met maatschappelijke partners, in te kunnen zetten. 

Vervolg: 

De gemeenteraad wordt in het tweede kwartaal van 2017 geïnformeerd over de vervolgstappen van het 
college. 

Bijlagen: 

NVT. 

De burgemeester 

W. Tempel mr. drs. P. Verhoeve 


