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Onderwerp: 'Toegenomen drugsgebruik onder jongeren baart hulpverleners zorgen.'  

Geacht college, 
 
In het artikel 'Toegenomen drugsgebruik onder jongeren baart hulpverleners zorgen', van 'Nieuwsuur', dat op 
zaterdag 6 februari jl. is verschenen, wordt beschreven dat jongeren meer drugs gebruiken en dit ook 
gebruiken met een andere reden.  
Waar het vóór corona ging om de lol, gebruiken ze nu tegen de verveling, eenzaamheid en depressieve 
gevoelens. Het gaat om serieuze signalen die hulpverleners krijgen.  
Vooral voor kwetsbare jongeren ligt verslaving op de loer.  
Omdat door corona voor veel jongeren school en werk zijn weggevallen, missen ze structuur. 
Een citaat: "Ze zitten alleen maar thuis, vervelen zich. Ze zeggen: het enige wat ik nog heb is me gewoon 
relaxed voelen en problemen vergeten, dus ga ik lekker blowen." 
 
Het gaat niet alleen maar om kwetsbare jongeren. Ook jongeren die een goede basis hebben, met een 
opleiding en een stabiele thuissituatie, ziet men fors meer gebruiken.  
 
De CDA-fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde de volgende vragen 
schriftelijk beantwoord: 
 
1. Bent u het met het CDA Altena eens dat een toename van drugsgebruik onder jongeren een zéér urgent 
probleem is? 
Wilt u uw reactie nader toelichten? 
 
2. Het CDA Altena beseft dat het lastig is om drugsgebruik in cijfers uit te drukken, omdat jongeren hier niet 
mee te koop lopen.   
Heeft u, ondanks dit gegeven, inzicht of er door de huidige situatie rond corona meer drugsgebruik onder 
jongeren is in de gemeente Altena?  
Zo ja; kunt u uw antwoord verder toelichten met bijvoorbeeld aantallen, leeftijden, etc.? 
Zo nee; bent u bereid dit verder te gaan onderzoeken? Indien ja; op welke manier wilt u dit verder gaan 
onderzoeken en wanneer verwacht u resultaten te hebben? Indien nee; waarom niet? 
 
3. Bent u het met het CDA Altena eens dat bij een toename van drugsgebruik onder jongeren in de 
gemeente Altena, hier snel en adequaat gehandeld en actie ondernomen op moet worden? Het CDA Altena 
hoort graag waar deze actie uit bestaat en wil verwijzen naar het eerder opgestelde actieplan met pijlers en 
acties.  
 
4. In de motie van 10 november 2020 'Actie in aanpak alcohol- en drugsproblematiek', mede ingediend door 
CDA Altena, wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen om de aanpak van de 
problematiek rond alcohol- en drugsgebruik organisatorisch stevig te borgen en de gemeenteraad bij elke 
voortgangsrapportage te informeren over de uitgevoerde acties en de resultaten daarvan. 
Bent u bereid, indien sprake is van bovenstaande genoemde zorgen in onze gemeente, deze hierin mee te 
nemen? 
Mocht de voortgangsrapportage op zeer korte termijn verschijnen, dan is het CDA akkoord wanneer 
bovenstaande vragen hierin meegenomen worden.   
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