
Collega’s 

Ik vertel niks nieuws als ik zeg dat drugs een maatschappelijk probleem vormen. Dit 

wereldwijd. Het zou naïef zijn om te denken dat een stad als Gent hieraan ontsnapt. 

Drugs  verwoesten levens en ganse gezinnen worden erdoor ontwricht. 

Ook in onze stad worden we geconfronteerd met middelengebruik en de criminaliteit die daar 

dikwijls mee gepaard gaat. Dan denk ik aan het dealen van drugs maar ook aan gebruikers die, 

om hun verslaving te financieren, in de criminaliteit verzeild geraken.  

De drugproblematiek is bijzonder complex. Elke overheid heeft daar een rol in te spelen en 

dus doet ook dit stadsbestuur grote inspanningen. Met als uitgangspunt het plan dat hier 

vanavond voorligt. 

Het is een zeer positief progressief plan, dat blijk geeft van een vooruitstrevend stedelijk 

beleid dat op evidentie gebaseerd is – wat niet van alle steden gezegd kan worden. Specifiek 

positieve punten zijn hierin: 

  

- Het is een integraal beleid: dat persoonsgericht en zich richt op alle levensdomeinen  

- Het is een participatief proces, zowel met stakeholders in het werkveld, áls met 

middelengebruikers zelf.  

- Het is een vijf -pijler beleid: met de focus op preventie, vroeginterventie, zorg, 

schadebeperking en handhaving/repressie 

- Het is een beleid met nadruk op toegankelijkheid van de drughulpverlening, daar 

waar zich heel specifieke problemen voordoen met betrekking tot wachtlijsten, 

dominante visie van de hulpverlening en dergelijke. Het feit dat de stad aangeeft om 

ook op bovenlokaal niveau (want drughulpverlening zit natuurlijk op Vlaams niveau) 

haar signaalfunctie te blijven uitvoeren is hoopgevend. 

Bovendien blijft ook de nauwe samenwerking met partners aan U<gent, waarvan sprake in 

het ontwerpplan voor het uitbouwen van een op evidentie gebaseerd beleid, veelbelovend.  

  

Het CGG krijgt een grote rol toebedeeld in het beleidsplan. Zij is inderdaad een structurele en 

duurzame partner en is dit reeds lange tijd voor de stad Gent, zowel wat betreft het preventie-

, vroeg interventie- als het vroege hulpverlenings- en doorverwijzingsluik. 

  

Het plan vermeldt het voorzien van een preventiepakket voor alle scholen. Dit is een zeer goed 

initiatief, waarbij ik twee aanvullingen wil formuleren: het preventiepakket dient evidence-

based te zijn en professioneel worden opgevolgd. Dit type preventiepakketten zou ook 

moeten voorzien worden in andere voorzieningen waar kwetsbare personen (vb. niet-

begeleide minderjarigen) zich bevinden, vb. in de stedelijke opvanginitiatieven verspreid via 

IN-Gent vzw. Zowel het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en Drugs, als bijvoorbeeld 

UGent, zouden een structurele partner kunnen zijn, samen met CGG om dit uit te werken.  

  



Het opnemen van een bijkomende ambitie is dan ook aan te raden: namelijk het voorzien 

van een preventieaanbod voor kwetsbare jongeren en andere doelgroepen, die kwetsbaar 

zijn voor probleemgebruik en het opleiden van intermediairs die met deze doelgroepen in 

contact staan wat betreft de implementatie van deze pakketten. 

 

Het is bovendien een genuanceerd plan vanuit een integrale benadering. Het is niet of 

bestraffen of sensibiliseren of aan preventie doen. Het is niet of gezinnen begeleiden of 

dealernetwerken opsporen. Het is niet of gebruikers psychosociaal bijstaan of de instroom 

van drugs inperken. Het is dat allemaal en tegelijk collega’s! Wat van dit plan een ambitieus 

beleidsdocument maakt. 

Het is ook fijn te lezen dat de aanbevelingen van de universiteit Gent, wat betreft personen 

met een migratieachtergrond , werden meegenomen in het beleidsplan en dat er melding 

werd gemaakt van de vaststelling van de ondervertegenwoordiging van deze doelgroep in de 

residentiële zorg. 

Tot slot is het goed dat er ook heel veel, tot in het detail, aandacht besteed wordt aan de 

herstelgerichte zorg. Om maar in te gaan op één ervan. Het werk maken van de verlaging van 

de drempels naar tandzorg in de wijken. Dit kan een klein detail lijken, doch is het niet. Los 

van het verminderen van de fysieke ongemakken voor de patiënt verhoogt een verzorgd gebit 

het gevoel van eigenwaarde als mens. 

  

Vanuit onze fractie geven we dit plan alle steun en ik wil de burgemeester en zijn diensten 

danken voor de inspanningen. 

 


