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MOTIE (artikel 28 RvO)
Van

SP

Aan

De voorzitter

Onderwerp:
Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

alcohol drugsoverlast
7 november 2017

De fractie van de SP stelt de gemeenteraad, in vergadering bijeen d.d. 7 november
2017, voor de volgende motie aan te nemen:
Constaterende dat:
•
Eerder geconstateerd is dat een integrale aanpak nodig is om alcohol- en
drugsmisbruik omlaag te brengen;
•
In LEA ingezet is op preventieve instrumenten om jongeren te weerhouden van
(overmatig) alcohol en drugsgebruik;
•
In Brielle het Damoclesbeleid geldt, dat het mogelijk maakt bestuursdwang toe
te passen en woningen en lokalen te sluiten als daar sprake is van drugshandel;
• Aantal jongeren dat aangeeft overmatig alcohol of drugs te gebruiken nog steeds
toeneemt;
•
Politie ouders aanspreekt wanneer zij jongeren onder invloed aantreffen
Van oordeel dat:
•
Nog meer inzet op terugdringen van alcohol- en drugsmisbruik nodig is;
• Ouders hier een belangrijke rol kunnen spelen in het terugdringen van misbruik
en gerelateerde overlast;
• Overlast ten gevolge van gebruik van drugs of overmatig alcohol kan optreden;
•
Het onderwijs en jongerenwerk een belangrijke rol kunnen spelen in het
informeren en betrekken van ouders.
Verzoekt het college om:
• In de integrale aanpak van alcohol- en drugsmisbruik en overlast nadrukkelijk
ouders te betrekken door gerichte preventieve acties en gericht aanspreken bij
geconstateerd gedrag;
•
Nagaan of de inzet in/via het onderwijs en de politie/jongerenwerk op dit
moment toereikend is.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door:
namens de SP
Diana van Bennekom, M a a r t e n e Pijper,

} Gina Verkuijl, Henk Hoftijzer
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 7 november 2017
De griffier,
De purgemeester,
/
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I. vgffi Steijn

