Schriftelijke vragen
Zorgen over drugsgebruik
Aan drugs ligt een gruwelijke onderwereld ten grondslag met geweld en intimidatie. Dat de recente moord op Peter
R. de Vries nog eens laten zien. Toch zien we dat het gebruik van drugs helaas voor veel mensen normaal is
geworden. Het CDA Zoetermeer vindt dat we ons onze ogen niet mogen sluiten voor de wereld die schuilgaat achter
het gebruik van een pilletje of lijntje. Om meer grip te krijgen op de situatie is het belangrijk inzichtelijk te maken
hoeveel en wat voor drugs er in onze gemeente gebruikt wordt.
In Rotterdam worden er bijvoorbeeld dagelijks 40.000 lijntjes cocaïne, 67.000 joints, 25.000 lijntjes speed en 2400
gebruikershoeveelheden crystal meth gebruikt.1 Dat bleek een aantal weken geleden uit rioolwateronderzoek dat
de gemeente liet uitvoeren door wateronderzoeksinstituut KWR. Het onderzoeken van rioolwater is relatief
eenvoudig en snel uit te voeren. De cijfers laten zien dat Nederland qua gebruik van cocaïne en xtc in de Europese
top zit. Daarnaast kan nu beter worden ingeschat hoe groot de lokale Rotterdamse drugsmarkt is.
Rotterdam is niet de enige gemeente die een dergelijk onderzoek laat uitvoeren. Ook de gemeente Den Haag,
Amsterdam, Utrecht en Eindhoven controleren periodiek in het rioolwater op drugs. Het CDA vindt het belangrijk
dat we ook in Zoetermeer een beter beeld krijgen van het drugsgebruik. Daarnaast helpt periodiek onderzoek om
trends te detecteren en daarbij beleidswijzingen te kunnen doorvoeren.
In september zijn een vijftal verdachten aangehouden voor grootschalige handel van harddrugs in onder andere
Zoetermeer.2 Het heeft er daarmee dus alle schijn van dat er ook in Zoetermeer drugsproblematiek is.
Het CDA heeft daarom de volgende vragen aan het college:
1. Is het college het met het CDA ook bezorgd over de ontwikkeling dat jongeren tijdens Corona steeds
vaker drugs nemen om de tijd door te komen?3
2.

3.
4.

Kan het college aangeven hoe de situatie in Zoetermeer is? Wat zijn de cijfers betreft drugsgebruik en
drugs gerelateerde criminaliteit in Zoetermeer (anders dan de reeds bekende cijfers van het CBS)?4 Hoe
verhouden deze cijfers zich ten opzichte van andere grote steden? Hoe verhouden deze cijfers zich tot
vijf en tot tien jaar geleden?
De nota drugsbeleid (het damoclesbeleid) dateert uit 2017, ziet het college noodzaak om deze nota te
actualiseren?
Zijn er gegevens bekend over de hoeveelheid drugsgebruik zoals af te meten aan de aanwezigheid van
concentraties drugs in het Zoetermeers rioolwater? Zo ja, hoe verhouden deze cijfers zich tot tien jaar
geleden? Zo nee, waarom niet en is het college bereid om periodiek de aanwezigheid van drugs te laten
meten in het rioolwater door een daarvoor aangewezen instantie zoals bijvoorbeeld KWR?
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