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Arkin biedt preventie, behandeling en zorg aan mensen met psychiatrische-, psychische- en 
verslavingsproblemen. Jellinek maakt deel uit van Arkin en biedt preventie, behandeling en 
zorg aan mensen met verslavingsproblemen.  

Naar aanleiding van de brief van 27 Mei 2011 over het drugsbeleid reageren wij op het 
coffeeshopbeleid en op het tegengaan van druggebruik op scholen. 

Coffeeshopbeleid
Het kabinet wil coffeeshops omvormen tot besloten clubs en wil vergroting van het 
afstandscriterium naar 350 meter. 

Wij zouden aandacht wil vragen voor het feit dat dit beleid een mogelijke oplossing biedt 
voor de problematiek in de grensstreek maar voor Amsterdam alleen averechtse effecten 
heeft. Het verschil tussen de bezoekers in de grensstreek en Amsterdam is dat in Amsterdam 
vooral jeugdige toeristen komen, om de stad te bezoeken en om een (eerste) ervaring op te 
doen met cannabis, terwijl in de grensstreek vooral toeristen komen om te gebruiken of om 
een voorraad in te kopen. 

Het voorgenomen beleid kan voor Amsterdam de volgende gevolgen hebben: 
- Het aantal coffeeshops (waarop toezicht is ) zal afnemen (met 20 tot 50%) en het 

aantal ondergrondse verkooppunten (waarop geen toezicht is) zal toenemen.
- De afname van het aantal coffeeshops zal de bevoorrading moeilijker maken. De 

verkoop via  de overblijvende coffeeshops zal grootschaliger worden waardoor 
overlast zal toenemen.

- Mensen die geen lid willen worden van een club zullen uitwijken naar ondergrondse 
verkooppunten. 

- Toeristen die naar Amsterdam komen om cannabis te consumeren zullen aangewezen 
zijn op straathandel of ondergrondse verkooppunten. Risico’s van verkoop via 
nepdealers en openbare orde problemen zal hierdoor toenemen. 

- De mogelijkheid om mensen te bereiken voor preventie en voorlichting zal afnemen.

Wij zouden voor de aanpak van de grensproblematiek in overweging willen geven om het 
gedoogcriterium over de maximale in te kopen hoeveel cannabis, terug te brengen van vijf 
gram per dag per persoon naar een gram per dag per persoon. Een gram komt nog altijd 
overeen met 5 tot 7 joints.

Voorts zouden wij willen benadrukken dat het tot nu gevoerde beleid ook succesvol is 
geweest als het gaat om het aantal consumenten van cannabis op scholen. Het gebruik neemt 
duidelijk af en het problematisch gebruik is relatief klein. In uw brief meldt u de cijfers van 
het aantal leerlingen dat zegt afgelopen jaar gebruikt te hebben. Beter is het echter om te 
kijken naar het afgelopen maand gebruik en naar riskant gebruik. In Amsterdam heeft van de 
15 jarige scholieren 10% de afgelopen maand gebruikt. Hiervan gebruikte 11% (of wel 1% 
van het totaal) riskant (d.w.z. dagelijks blowen of een paar keer per week meer dan 2 joints 
roken). Dit succes laat uiteraard onverlet dat er meer aandacht moet komen voor jongeren in 



kwetsbare groepen en bij jongeren die op zeer jonge leeftijd (onder de16) beginnen met 
blowen.

Ten slotte moet ons nog een opmerking van het hart over het tabaksgebruik. De beste 
cannabis preventie is tabakspreventie. Wij ondersteunen daarom van harte het idee om pleinen 
op scholen rookvrij te maken. Hiermee zou het kabinet niet alleen een dienst bewijzen aan de 
tabakspreventie maar ook de cannabis preventie.

Tegengaan van druggebruik op scholen
Wij onderschrijven volledig de aanpak voor het tegengaan van druggebruik op scholen. Wel 
wijzen wij erop dat hierbij ook een personele inzet hoort zowel bij de scholen als bij de 
verslavingszorg. Het zou goed zijn om eens nader te onderzoeken welke percentage van de 
scholen met deze aanpak bereikt wordt en of de scholen inderdaad voldoende instaat zijn om 
de aanpak handen en voeten te geven.
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