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Geen
Beantwoording vragen van de fractie van de
ChristenUnie-SGP over een drugsdode en maatregelen
ter voorkoming van problemen met drugs

Geachte heer, mevrouw,
Op 16 september 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnieSGP over een drugsdode en maatregelen ter voorkoming van problemen met drugs.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Op Facebook en op TV in Vandaag de dag werd bericht over een studente die na een
MDM A-pilletje op een feest was overleden. Bent u op de hoogte van het probleem?
Antwoord: ja.

Vraag 2:
Weet u in hoeverre dit probleem ook in onze gemeente speelt?
Antwoord: het probleem van vervuilde en te hoge doseringen in MDMA -pillen komt op
verschillende locaties in Nederland voor.
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MDMA staat voor 3,4-methyleendioxymethamfetamine.
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Vraag 3:
Welke maatregelen zijn/worden genomen om dit te voorkomen?
Antwoord: via het Drugs Informatie Monitoring System en de aanvullende Monitor
Drugsincidenten van het Trimbos Instituut worden ontwikkelingen gevolgd met betrekking tot
(nieuwe) drugs op de markt, vervuilingen en de risico's daarvan en over het herkennen en
behandelen van drugsincidenten. Mocht blijken dat er regionaal of landelijk drugs in omloop
zijn met een zeer groot gezondheidsrisico dan start een Red Alert-actie volgens een landelijk
vastgesteld protocol. Hierbij worden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
de Inspectie voorde Gezondheidszorg, instellingen voor verslavingszorg, media,
gemeenschappelijke gezondheidsdiensten, ziekenhuizen, politie en andere belanghebbende
partijen betrokken. Waarschuwingen worden via meerdere kanalen verspreid, bijvoorbeeld
via social media, waarschuwingsposters en flyers in horecagelegenheden en de
peereducators (jongeren lichten jongeren voor) van Unity.
Brijder Verslavingszorg BV voert voor Haarlemmermeer de preventieve taken rond
drugsgebruik en verslavingsproblematiek uit. Onderdeel daarvan is de wekelijkse
testservice, waar recreatieve gebruikers middelen kunnen laten testen en vervolgens
informatie over samenstelling en mogelijke risico's krijgen. De testservice levert informatie
op voor de preventiewerkers en voor het Drugs Informatie Monitoring Systeem.

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