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Betreft: Ongevraagd advies n.a.v. de rapportage resultaten onderzoek drugsgebruik Staphorst 
 

 

 

Geacht College,  

 

Met aandacht hebben wij het proces van het verkennende onderzoek naar drugsgebruik, risicofactoren 

en aangrijpingspunten voor interventies bij jongvolwassenen in Staphorst gevolgd. Door middel van deze 

brief willen wij graag reageren op de resultaten van dit onderzoek en de oplegnotitie van 2 maart 2020.  

Ten eerste zijn wij blij met het positieve bericht dat uit het onderzoek blijkt dat het gelukkig met veel 

jongvolwassenen goed gaat. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor middelengebruik in 

Staphorst en het is goed om te zien dat men bereid is om te werken aan preventie en reductie.    

Als adviesraad vragen wij uw aandacht voor de volgende punten: 

1. Zorg voor meer openheid over dit thema, met name bij oudere inwoners. Zorg dat iedereen 

hierover mee kan en durft te praten. Zorg dat het bespreekbaar wordt, het taboe eraf gaat en 

inwoners elkaar aanspreken op risicovol gedrag en signalen melden. (Rapportage resultaten 

onderzoek drugsgebruik gemeente Staphorst, pag. 26) 

De maatregelen uit het Lokaal Gezondheidsbeleid, die opgenomen zijn in de oplegnotitie van 20 

maart 2020, lijken voornamelijk gericht op ouders en leerlingen van het basisonderwijs en in 

toekomst mogelijk ook het voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan 

en durft te praten over middelengebruik en signalen herkent en meldt. Wij adviseren dan ook 

om voorlichting aan te bieden aan een brede groep inwoners.  

2. Expliciet is opgenomen dat er de komende jaren ingezet wordt op een integrale preventieve 

aanpak m.b.t. alcohol, roken, drugs en gameverslaving. Een goed voorbeeld hierbij is het 

programma Gaaf Gezond dat op de basisscholen wordt uitgevoerd en waarbij docenten, 

leerlingen en ouders worden betrokken. (Oplegnotitie 2 maart 2020, pagina 3) 

In de oplegnotitie en in de nota Lokaal Gezondheidsbeleid wordt benoemd dat vanaf 2019 het 

lesprogramma ‘Gaaf Gezond!’ geïmplementeerd zou worden. Ook in de raadsvergadering van jl. 
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25 augustus werd hiernaar verwezen. Na navraag binnen ons netwerk blijkt dit programma niet 

bij alle ouders bekend te zijn. Andere ouders geven aan wel van dit programma gehoord te 

hebben, maar hierin geen ‘nadrukkelijke rol’ te hebben gehad, zoals in de nota Lokaal 

Gezondheidsbeleid wel wordt beoogd. Wij adviseren om te onderzoeken of het lesprogramma 

Gaaf Gezond! het gewenste effect heeft gehad en waar mogelijk verbeterpunten liggen.  

3. Zorg dat jongvolwassenen en ouders weten waar ze ondersteuning kunnen vragen als daar 

behoefte aan is. (Rapportage resultaten onderzoek drugsgebruik gemeente Staphorst, pag. 26) 

Eén van de manieren om erachter te komen waar je als inwoner van Staphorst terecht kunt met 

een hulpvraag, is het raadplegen van de digitale sociale kaart. Echter werkt de sociale kaart niet 

zoals het zou moeten. Zoals ook al benoemd in ons gevraagde advies ‘Evaluatie digitale sociale 

kaart’, is het ons opgevallen dat de zoekfunctie van de digitale sociale kaart niet optimaal 

functioneert. Zoektermen als ‘drugs’, ‘alcohol’ of ‘verslaving’ leveren geen resultaten op. Ons 

advies is om hier op korte termijn actie op te ondernemen.  

 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

     Namens de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 

 

 

     Arie Bijl 

     Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 

 

 

 


