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Geachte mevrouw Kayadoe, 

In uw brief van 8 oktober jl. heeft u vragen gesteld over drugs-en geweldsmiddelen op middelbare 
scholen. Hieronder leest u ons antwoord op de door u gestelde vragen. 

Is het college op de hoogte dat deze signalen leven in de Ridderkerkse samenleving? 
Wij zijn op de hoogte van signalen uit de samenleving over drugsgebruik en drugshandel. 

In hoeverre en hoeveel feitelijke bewijzen zijn er dat dit inderdaad speelt in deze 
leeftijdscategorie? 
Hoeveel dit er feitelijk zijn en in welke leeftijdscategorie hebben wij niet inzichtelijk. De signalen worden 
door de politie serieus onderzocht. Als na onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van handel of 
bezit wordt er door de politie zo mogelijk opgetreden en wordt de verdachte of worden de verdachten bij 
het OM aangeboden. 

Zijn er naast een incidentele kluis-controle op de middelbare scholen ook andere maatregelen 
getroffen om het meenemen van pillen en/of messen tegen te gaan? 
Het meenemen van messen en pillen naar school is uiteraard streng verboden. Het zijn in eerste plaats 
de scholen zelf die daar ook streng op toezien en zo nodig de politie inschakelen. De wijkagenten zijn ook 
met regelmaat in de scholen aanwezig. 

Worden er vanuit de gemeente, politie of de hiervoor bestemde gespecialiseerde professionals op 
voorhand preventieve en of proactieve handelingen verricht? 
Wij zijn in gesprek met de middelbare scholen, politie en wijkteams om in gezamenlijkheid naar de 
problematiek te kijken. 



Heeft de gemeente, politie of andere gespecialiseerde organisaties contact met de directie en/of 
schoolleiding van de middelbare scholen om dit probleem generaal aan te pakken en proactief te 
handelen i.p.v. reactief? Is er al een plan van aanpak hieromtrent opgemaakt? Zo ja, is dit plan van 
aanpak effectief gebleken? Hoe is dit gemeten? Zo nee, is men voornemens een plan van aanpak 
te gaan maken? Op welke termijn? 
Dit contact is er. De afgelopen jaren hebben we gewerkt met het 'Actieplan voorkomen en bestrijden 
alcohol- en drugsgebruik. Op scholen is vanuit dit actieplan ingezet op voorlichting aan leerlingen van het 
voortgezet onderwijs over alcohol- en drugsgebruik door Stichting Chris en Voorkom. Bij de gastlessen 
wordt ook een ervaringsdeskundige ingezet. Leerlingen gaven in de evaluatie aan dat ze veel geleerd 
hebben en zich bewuster zijn van de gevolgen van alcohol en drugs. 

Is de gemeente / politie en andere gespecialiseerde organisaties proactief/ preventief bezig met 
voorlichting van de groepen 7 en 8 van de basisscholen om ze voor te bereiden op (met name) 
deze middelbare school problematiek? 
Ja. Stichting Chris en Voorkom geeft lessen 'weerbaar en gezond' op de basisschool. Onderwerpen zoals 
roken, blowen, alcohol en internet komen hier aan bod. Ook vanuit Facet wordt er op basisscholen 
voorlichting gegeven aan groepen 8 over alcohol en drugs. Op basisscholen wordt er vooral ingezet op 
de weerbaarheid van jongeren. Hoe ga je om met groepsdruk en hoe bied je weerstand aan verleidingen. 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester e ...wethouder van Ridderkerk, 
de secretaris, _,.,,,,,,..~ de burgemeester, 

Mw. A. Attema 


