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Geachte heer, mevrouw,
Op 11 april 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie-SGP
over Coffeeshopbeleid. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag l :
De gemeenfe heeft als beleidsdoelstelling een betere scheiding van de markten van harden softdrugs, vanwege gezondheidsrisico's.
Vraag: welke problemen zijn er in dat verband daadwerkelijk geconsfafeerd bij de
straathandel, waarbij we doelen op acute ziekenhuisopnames e.d.?
Antwoord: er zijn geen gevallen geregistreerd bij de gemeente, politie en Spaarneziekenhuis
van personen die acute gezondheidsproblemen hebben ondervonden en die in verband
kunnen worden gebracht met straathandel.

Vraag 2:
De gemeenfe bepleif hef verdwijnen van de illegale handel in soffdrugs.
Uit de cijfers van Intraval blijkf hef aanfal incidenfen in de gemeenfe de afgelopen jaren rond
de 140 te liggen, en in Hoofddorp alleen rond de 70-80. 2/3 van de incidenfen en 40% van
de illegale handel befreft softdrugs.
Vraag: waf was de omvang - als het kan ook in gewicht wiet resp. hasj - van de illegale
handel in soffdrugs vóór de komst van Superfly? Waf is de wiet- resp. hasjomzef van
Superfly in gewichf de laafsfejaren?
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Antwoord: de omvang van de illegale handel in softdrugs voor de komst van Superfly (2001)
is niet meer na te gaan.
In de vervolgvraag wordt gevraagd naar bedrijfsinformatie. Bekend is dat er totaal meer dan
500 gram per dag verkocht wordt, want er vindt tussentijdse bevoorrading plaats.

Vraag 3:
Voorlichting, punf 9 op volgvel 8:
U schrijft "Perjaar wordt bekeken welke prestaties er worden verwacht voor deze subsidie
(bedoeld wordt de Brijderstichting)':
Vraag: Waf zijn de concrete prestatieafspraken geweest en heeft de Brijderstichting hieraan
voldaan? (Uit de brief van de coffeeshophouder komt een beeld naar voren dat de
Brijderstichting niet op elke school binnenkomt).
Antwoord: de prestatieafspraken met de Brijderstichting worden regionaal gemaakt. De 10
gemeenten in Kennemerland leveren hierbij gezamenlijke input wat resulteert in een set van
prestatieafspraken. De gemeente Haarlem toetst namens de regio Kennemerland op
naleving van deze prestatieafspraken. Er zijn geen signalen dat de Brijderstichting niet aan
de prestatieafspraken voldoet.
Bij de prestatieafspraken gaat het om het geven van voorlichting en het bieden van
informatie. Zo vinden gastlessen vanuit de Brijderstichting plaats in het tweede jaar VMBO.
De Brijderstichting houdt ook een maandelijks spreekuur in Jongerencentrum De Stip
(Nieuw-Vennep). Op een gemiddelde avond worden circa 12 jongeren over effecten en
risico's van middelengebruik geïnformeerd. De samenwerking met de jongerenwerkers ia
goed.

Vraag 4:
In het rapport van het WODC/I-rimbos-instituut van 2009 (Evaluatie van het Nederlandse
drugsbeleid) staaf o. a.
"Uit de wetenschappelijke literatuur is bekend dat de meeste voorlichtingsprogramma's wel
effect hebben op het niveau van kennis, maar dat deze toegenomen kennis niet wordt
vertaald in aangepast gedrag: het effect van voorlichting op de omvang van het
middelengebruik is gering en kortdurend, of afwezig, en soms zelfs averechfs.
Dat is temeer teleurstellend omdat voorlichtingprogramma's theoretisch vaak goed lijken te
zijn onderbouwd. "
en:
"Om drugsgebruik te voorkómen of uit te stellen zullen universele of selectieve
preventiestrategieën moeten worden ingezet. Wetenschappelijke inzichten laten echter zien
dat de kans op hef beïnvloeden van dit gedrag - zeker met universele preventie - erg klein
is. Enig succes is mogelijk wanneer interactieve methodieken worden gebruikt, er sociale
vaardigheden worden aangeleerd in het bieden van weerstand tegen bijvoorbeeld aandrang
vanuit de naaste omgeving om drugs te gaan gebruiken, de programma's door professionals
worden geleid en zijn gestoeld op cognitief gedragstherapeutische uitgangspunten. Er zijn
hiermee in Nederland enkele, zij het magere resultaten geboekt, bijvoorbeeld met De
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gezonde school en genotmiddelen. Het slechts incidenteel behaalde gunstige maar geringe
effect lijkt niet te beklijven."
Vraag: Wat is in het licht van het gestelde in het Trimbos-rapport de zin van de huidige
voorlichtingprogramma's?
Vraag: Geeft u de Brijderstichting in dif opzicht sturing mee, o.a. om de resultafen c.q.
prestatieafspraken te kunnen beoordelen? (daarbij kan gedacht worden aan het effect van
de harde vuurwerkcampagnes van een aantal jaren ferug).
Antwoord: de huidige voorlichtingsprogramma's zijn niet zo zeer gericht op het ontmoedigen
van (soft)drugs gebruik, als wel het geven van informatie over het veilig gebruiken hiervan.
De voorlichting gaat over psychische problematiek, middelengebruik en verslaving.
Via de in vraag 3 genoemde prestatieafspraken, wordt reeds sturing gegeven aan de
Brijderstichting.

Vraag 5:
Op blz. 21/22 komt een verontrustend beeld naar voren m.b.t. Vijfhuizen: 23 incidenten in
2008 en 2010 (7 in 2009). Vraag: kunt u deze 'pieken'in deze woonkern toelichten?
Antwoord: in 2008 en 2010 heeft het merendeel van de incidenten betrekking op het bezit
van harddrugs tijdens het evenement Mysteryland. In 2009 is besloten vanwege
capaciteitgebrek bij de politie niet in burger aanwezig te zijn op het evenemententerrein. De
politie was overigens wel aanwezig bij de fouillering bij de ingang van het terrein.
Daarnaast heeft er per 1 juni 2009 een overgang plaatsgevonden van het door de politie
gebruikte registratiesysteem. De politie is overgegaan van het Bedrijfsprocessensysteem,
BPS, naar het Basis Voorzienings- & Handhavingssysteem, BVH. Door deze overgang is er
een registratieprobleem opgetreden. De verschillen qua aantallen kunnen deels verklaard
worden door deze registratieproblemen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de ge
de secretaris,
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