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Onderwerp: Uitkomst onderzoek drugsproblematiek Dalfsen 2017
Inleiding
Onder jongeren uit de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren enkele druggerelateerde incidenten
plaatsgevonden. Om een beter beeld te krijgen van de mate waarin drugsproblematiek door inwoners van
de gemeente als zodanig wordt ervaren, is in de periode van 7 tot en met 30 april 2017 online onderzoek
uitgevoerd onder volwassenen (18 jaar en ouder) en jongeren (14 tot 18 jaar) van de gemeente Dalfsen.
De uitkomsten van het onderzoek worden u hierbij ter kennisgeving aangeboden.
Voorstel
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek Drugsproblematiek Dalfsen 2017.
2. De gemeenteraad via het RIS te informeren.
Argumenten / Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat 16% van de volwassen Dalfsenaren wel eens overlast ervaart door
(soft)drugs. Onder jongeren is dit percentage 9%. Jongeren en volwassen Dalfsenaren staan overwegend
negatief tegenover gebruik van softdrugs. De meeste volwassen inwoners (72%) weten niet welke
ondersteuningsmogelijkheden er zijn op het gebied van drugsproblematiek (voor gebruikers en verwanten).
Ook de meeste jongeren zijn niet op de hoogte waar zij met problemen op het gebied van (soft)drugs
terecht kunnen. Opvallend is verder dat ouders en jongeren een verschillend beeld hebben over of er thuis
wel of niet over drugs gesproken wordt. Ouders moeten dus gestimuleerd blijven om in gesprek te gaan
met hun kinderen over drugs. Bovenstaande resultaten zijn besproken in de werkgroep middelengebruik
binnen het gezondheidsbeleid.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.
Duurzaamheid
N.v.t.
Overlegd met…
Portefeuillehouder; Remco Hendriks, integrale veiligheid; Werkgroep preventie (Taxtus, SMON, MO);
Ondernemingsraad
N.v.t.
Financiële- en fiscale consequenties
N.v.t. informatie campagne wordt voortgezet binnen de bestaande budgetten.
Communicatie
Raadscommissievoorstel op het RIS plaatsen met als doel kennis te nemen van de uitkomst. Status
informerend.
Uitvoering
Na akkoord college, wordt het stuk automatisch doorgezet op het RIS.
Vertrouwelijkheid
In overleg met de portefeuillehouder is besloten om de uitslag van het drugsonderzoek op de vertrouwelijke
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lijst te plaatsen. Zodat eerst met wethouder Uitslag kan worden overlegd welke verdere acties er worden
ondernomen n.a.v. de uitslag.
Bijlage(n)
1. Onderzoek drugsproblematiek Dalfsen 2017

