Open vergadering over nieuw drugbeleid Stad Gent
Woensdag 6 juni 2018, 14 uur – Stadhuis Gent (Gemeenteraadszaal)

Openingstoespraak door Daniel Termont, burgemeester

Goedemiddag iedereen. Welkom op deze ‘Open Vergadering’ over het Gentse drugbeleid.

Dames en heren, als er iéts is dat ik u kan vertellen, aan het eind van mijn carrière in de lokale
politiek, dan is het wel dat je in een grote stad zoals Gent regelmatig geconfronteerd wordt
met een aantal fenomenen of problemen waar niet meteen een pasklare oplossing voor is, hoe
hard je dat ook zou willen. De drugproblematiek is daar een duidelijk voorbeeld van.

Dat komt omdat druggebruik, en alles wat daar bij hoort, een serieuze impact heeft op zeer
diverse levensdomeinen: van gezondheid tot veiligheid. Dat wil dus ook zeggen dat
verschillende sectoren, en verschillende beleidsniveaus, moeten samenwerken. Helaas: als er
nóg iets is dat ik u kan vertellen, dan is het wel, dat net dát vaak moeilijk lukt.

Maar tóch moeten we dat doen, want we kunnen niet anders. Een eenzijdige aanpak heeft
nooit gewerkt, en zál ook nooit werken. Het is te gemakkelijk om te roepen dat je een oorlog
zal voeren tegen drugs, zonder óók iets te doen aan de achterliggende reden van druggebruik,
en zonder ervoor te zorgen dat mensen met een verslaving op tijd de juiste hulp krijgen.
Het wereldwijde drugfenomeen gaan we uiteraard hier in Gent niet oplossen. Een drugvrije
maatschappij is trouwens een utopie, wat mij betreft. Maar als stadsbestuur willen we er wel
naar streven om de negatieve gevolgen van gebruik zo snel en efficiënt mogelijk aan te
pakken. We werken daarvoor actief samen met vele betrokken sectoren en organisaties, van
het straathoekwerk tot het Parket.

Een groot pluspunt is dat er in al die sectoren heel veel geëngageerde mensen werken, en dat
die uitstekende resultaten halen, ondanks het feit dat ze moeten werken in een moeilijk kader,
en met een doelpubliek dat we op zijn zachtst gezegd ‘gecompliceerd’ kunnen noemen. Ú
dus, allemaal. Waarvoor ook bij deze gelegenheid nog eens mijn dank.
-----oOo-----

Pagina 1 van 4

Dames en heren, ons huidig drugbeleidsplan, dat we samen opmaakten in 2013, loopt dit jaar
ten einde. Maar we willen nú al inspelen op nieuwe noden en evoluties, en een nieuw
beleidsplan opmaken voor twee jaar, tot en met 2020 dus. ‘Slechts’ voor twee jaar, moet ik
zeggen, omdat we uiteraard de verkiezingen moeten afwachten. Het zal aan de nieuwe
burgemeester en de nieuwe meerderheid zijn, om dan ofwel daarop voort te bouwen, of te
kiezen voor een nieuwe aanpak.

Maar goed, voor het zover is, zorgen we dus voor continuïteit in de tussenperiode.
Net zoals in 2013 willen we het werkveld mee actiepunten laten kiezen voor in het nieuwe
beleidsplan. De krijtlijnen van het plan hebben we al getrokken in de Stuurgroep Drugbeleid,
met vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. U weet dat ons drugbeleid al sinds 1998
gebaseerd is op drie pijlers die complementair zijn: preventie, zorg en repressie. Een lokaal
drugbeleid zal pas werken als we op alle drie die pijlers werken. Dat is een belangrijk
basisuitgangspunt van ons beleid.

Het is dus met deze pijlers in ons achterhoofd dat we in het nieuwe drugbeleidsplan drie
prioritaire thema’s voorop stellen. Ten eerste: gerichte preventie, op maat van specifieke en
minder bereikte groepen. Ten tweede: inclusie voor druggebruikers in herstel. En tot slot:
de lokale aanpak van druggerelateerde criminaliteit zoals inbreuken op de drugwetgeving
en buurtgebonden overlast.

Laat mij dus eerst kort iets zeggen over preventie. Het moet een doelstelling zijn om een
preventiepakket rond alcohol en drugs aan te bieden aan alle Gentse secundaire scholen. Maar
daarnaast willen we extra focussen op gerichte preventie voor specifieke doelgroepen. Ik geef
drie voorbeelden.

We willen inspelen op signalen van cannabisgebruik in de buurt van scholen of jeugdhuizen,
die door de jonge gebruikers als evident of niet-problematisch worden gezien. We willen
daarom een overlegplatform oprichten om de nodige afspraken te kunnen maken, ook in
concrete dossiers. Bovendien willen we via trainingen de medewerkers versterken in
motiverende gespreksvoering, om zo vraagtekens te kunnen plaatsen bij de comfortbeleving
van deze jonge cannabisgebruikers.
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Wat vrije tijd betreft willen we verder inzetten op gerichte preventie in het uitgaansleven. We
houden ook rekening met gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen (de zogenaamde ‘NPS’)
en de aanpak ervan, naast de meer ‘klassieke’ partydrugs. Maar laat ons zeker ook alcohol
niet vergeten. We hebben ook nood aan gerichte preventie tegen overmatig indrinken en
piekdrinken bij studenten.

Wat de hulpverlening betreft, voor personen met een middelenafhankelijkheid, vertrekken
we vanuit het begrip ‘herstelgerichte zorg’. Voor de goede verstaander: met herstel bedoelen
we hier niet zozeer het klinische herstel (het afkicken dus), maar wel vooral het
maatschappelijk en persoonlijk herstel. Een proces van vallen en opstaan, waarbij ook wij, als
Stad of als burgers, een rol te spelen hebben.

Vanuit dit kader wil het stadsbestuur dat Gent een inclusieve stad is voor mensen in herstel;
een stad die focust op de sterktes van die mensen, niet alleen op hun risico’s op herval en
recidive. We willen focussen op verbondenheid, we willen inspanningen leveren om stigma’s
te reduceren, en de randvoorwaarden creëren om herstel te bevorderen – samen met de
stakeholders, én met de doelgroep. Als lokale overheid hebben we daarin een belangrijke
faciliterende rol: We willen zoveel mogelijk herstelgerichte en krachtgerichte parktijken
stimuleren en ondersteunen.

De kwaliteit van het leven staat met andere woorden centraal, vooral in wonen, werk en
dagbesteding.

De gespecialiseerde medische zorg draagt uiteraard ook bij tot een kwaliteitsvoller leven. Wat
dat betreft is ook schadebeperking belangrijk. Denk aan de recente beslissing van de Stad
Luik om te starten met een druggebruikersruimte. Ook in Gent is daar, binnen de diverse
sectoren en de Stuurgroep Drugbeleid, een breed draagvlak voor. Zo’n initiatief kan, ingebed
in het bestaande zorgnetwerk, zeker een meerwaarde hebben. We hebben op dit moment een
wetenschappelijk rapport over de haalbaarheid er van, en we willen zeker de verdere
mogelijkheden bekijken.

Het laatste thema is de aanpak van druggerelateerde criminaliteit.
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Voor ons moet de repressieve aanpak zich toespitsen op de productie van drugs, op de
grootschalige teelt van cannabisplanten, op invoer en handel in georganiseerd verband, maar
ook op detailverkoop als dat alleen is uit winstbejag. De aanpak van straat-dealen en ook
home-dealing gebeurt vooral via de acties van de Dienst Operationele Acties, samen met de
wijkdiensten en de recherche van onze Politie. Twee heel bijzonder aandachtspunten zijn het
dealen in en rond scholen of jeugdhuizen, en de controles op alcohol en drugs in het verkeer.

Wat betreft de individuele gebruikers gaan we in Gent niét voor een zogenaamd
‘opjaagbeleid’, maar zal er integendeel, vanuit Justitie, altijd naar de onderliggende
verslavingsproblematiek worden gekeken.

Met andere woorden: in Gent blijven we focussen op oplossingen, zowel op het niveau van
het Parket (denk maar aan Proefzorg) als op het niveau van de rechtbank (waarvoor we al
sinds 2008 in Gent de Drugbehandelingskamer hebben).
-----oOo-----

Voila dames en heren, dat is wat ik ter inleiding wou zeggen. Nu is het aan u: we willen uw
inbreng van deze namiddag na afloop graag bundelen, zodat we die kunnen opnemen in ons
nieuw drugbeleidsplan. Filip zal u zo meteen verder uitleggen hoe we dat gaan doen.
Ik wil u alvast bedanken voor uw bijdrage aan ons drugbeleid – en dan heb ik het
vanzelfsprekend niet alleen over deze namiddag, maar over wat u dag in dag uit doet. Want
het is uiteindelijk het werk van de mensen op het veld dat er toe doet. Uw werk dus, ook dat
van gisteren, en zeker dat van morgen.
Nog eens bedankt daarvoor.
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