
Motie  

betreffende: Regionale verslavingsaanpak Pact 7.1 

Ingediend door de fractie: 

 SPD, Marcel ten Have 

 GBD, Inge Willems 

De gemeenteraad van Drechterland, 28 september 2020 

 

Constaterende dat: 

- er in Nederland ruim 600.000 mensen verslaafd zijn aan medicijnen; 

- slechts een klein percentage van deze 600.000 zich meldt bij de verslavingszorg. 

- in de V.S. heeft medicijnverslaving epidemische vormen aangenomen, met 2,6 miljoen 

verslaafden en 42.000 doden per jaar; 

- verslaving aan medicijnen sterke sociaalemotionele, sociale als fysieke gevolgen heeft; 

- de medicijnverslaving, in tegenstelling tot harddrugs en controles bij alcoholverkoop, niet 

aangepakt kan worden door te focussen op bestrijding van verstrekking; 

- er actieve handel is in medicijnen zowel op straat als online; 

- het verkeerd gebruiken van medicijnen, naast verslavingsrisico’s ook tot blijvende mentale 

schade, depressie, psychoses, medicijnvergiftiging of zelfmoord kunnen leiden; 

- voor preventie én aanpak van dit grote probleem bewustwording, kennis, expertise en 

richtlijnen nodig zijn; 

- verslavingsproblematiek zich niet alleen bij jongeren afspeelt. 

 

Overwegende dat:  

 

- De gemeente Drechterland medicijngebruik reeds meegenomen heeft in het meest recente 

‘preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs’; 

- Regionaal informatie en expertise delen essentieel is voor preventie en bestrijding van deze 

problematiek; 

- Verslavingsproblematiek tot veel andere problematiek leidt, waar op verschillende niveaus 

veel hulpverlening voor nodig is. 

- Er in het huidige Pact 7.1 sprake van lijkt te zijn dat de aanpak zich slechts richt op jongeren 

en alcohol&drugs 

 

Verzoekt:  

  

1. In het uitvoeringsprogramma Pact 7.1  bij ‘in control of alcohol en drugs’ bij ‘outcome’ punt 

‘1: Psychische weerbaarheid voor iedere inwoner, specifiek < 23 jaar + ouders’ 
Te wijzigen naar: 

 

Psychische weerbaarheid voor iedere inwoner. 

 

2. In het uitvoeringsprogramma Pact 7.1  bij ‘in control of alcohol en drugs’ bij ‘bovenregionaal’  

Samenwerking NHN om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen + 

voorkomen. 

 

Te wijzigen naar: 

 

Samenwerking NHN om alcohol- en drugsgebruik en medicijnmisbruik terug te dringen + 

voorkomen.  


