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Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over GHB gebruik op het
platteland.

Aanleiding:

Eind 2018 was NPO3 het tv-programma “Tygo in de GHB” te zien. Hier gaat het onder
andere over GHB gebruik op het platteland, met name in Brabant. GHB is relatief makkelijk
te maken en relatief goedkoop ten opzichte van andere drugs.
De D66 fractie is geschrokken van de beelden. Het is duidelijk dat deze drug vooral onder de
jeugd populair is. Het is gemakkelijk te maken, met een beetje gootsteenonstopper en wat
andere stoffen, hierdoor zou het misschien wel bestempeld kunnen worden als een huis-,
tuin- en keukendrug. Als het gaat om dosering schuilt hierin een extra groot gevaar.
Drugs is overal, niet alleen in Brabant.
Inhoud Mededeling:
Vragen en antwoorden

1. Is er in onze gemeente zicht op het gebruik van GHB?
Ja, dat zicht is er. Uit navraag bij jongerenwerkers en politie blijkt dat GHB nauwelijks
een issue is bij jongeren in onze gemeente.
2. Is er een hoger aantal gebruikers in onze gemeente t.o.v. stedelijke gebieden?
Uit onderzoek van de GGD onder middelbare scholieren blijkt dat 2% van de
jongeren wel eens in aanraking komt met harddrugs. Landelijk is dit 5%.
3. Moet er als gemeente onderzocht worden hoe we ervoor zorgen dat we niet zulke
problematiek krijgen als in Brabant?
Nee, dat hoeft niet apart onderzocht te worden. De verschillende organisaties die zich
in de gemeente Aalten met jongeren bezighouden (scholen, jongerenwerkers, politie,
GGD, etc.), zijn aanhoudend alert op mogelijke signalen of er druggerelateerde
problematiek ontstaat.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: nvt

Pagina 1 van 1

33-2018 schriftelijke vragen: GHB gebruik op het platteland
Sinds drie weken is is op NPO3 het programma “Tygo in de GHB” te
zien. Hier gaat het onder andere over GHB gebruik op het platteland,
met name in Brabant. GHB is relatief makkelijk te maken en relatief
goedkoop ten opzichte van andere drugs.
Onze fractie is geschrokken van de beelden. Het is duidelijk dat deze drug vooral onder de
jeugd populair is. Het is gemakkelijk te maken, met een beetje gootsteenonstropper en wat
andere stoffen, hierdoor zou het misschien wel bestempeld kunnen worden als een huis-,
tuin- en keukendrug. Als het gaat om dosering schuilt hierin een extra groot gevaar.
Drugs is overal, niet alleen in Brabant. De D66-fractie heeft hierover de volgende vragen aan
het college:
1. Is er in onze gemeente zicht op het gebruik van GHB?
2. Is er een hoger aantal gebruikers in onze gemeente t.o.v. stedelijke gebieden?
3. Moet er als gemeente onderzocht worden hoe we ervoor zorgen dat we niet zulke
problematiek krijgen als in Brabant?

