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ADVIES 
Drugsbeleidsplan 

 
Datum: 13 februari 2020        Advies-nr. JR/20/05 
 
Strekking van het advies:     
positief 
Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 
Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Het werd besproken door het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  
Het bestuur van de Jeugdraad 
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Filip De Sager, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
Nvt  
Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
Nvt  
 
We lezen een tekst die opgesteld lijkt te zijn in samenspraak met de sector en met veel inzicht in de problematiek.  
Als Jeugdraad zijn we niet de grote experts op vlak van druggebruik en –hulpverlening. Daarom vertrouwen we op de 
expertise van het werkveld en de oprechtheid van de beleidsmakers om tot een degelijk en gedragen plan te komen. 
We hebben de indruk dat dit gelukt is. We zien veel aandacht voor jongeren en samenwerking met andere sectoren 
(jeugdwerk, onderwijs) en geven dan ook een positief advies. 
 
Bepaalde jongerenplekken in Gent kampen met het feit dat er openlijk gebruikt en gedeald wordt. Hierdoor komt ook 
de werking van bepaalde jeugdwerkingen in het gedrang. Omdat zij hier prioritair mee bezig moeten zijn, kunnen ze niet 
op andere zaken focussen. Bovendien zijn er andere jongeren die daardoor niet meer willen of mogen komen naar de 
werking. We vragen dan ook dat àlle partners voldoende ondersteuning krijgen om hiermee aan de slag te gaan.  
 
Het is positief dat dit gokverslaving ook een plaats krijgt in deze beleidsnota (6.2.2) . We hadden wel gehoopt op een 
meer ambitieuze formulering dan ‘we moeten (…) bekijken hoe we de problematiek ook lokaal kunnen aanpakken’.  
 
Een drugsbeleid voeren is erg complex. De problematiek is niet eenzijdig, evolueert voortdurend en er zijn 
verschillende doelstellingen en belanghebbenden. Voortdurend samenwerken met een geïntegreerde visie is dus 
onontbeerlijk. Jammer genoeg blijft dit ‘maar’ een beleidsnota. We zien hierin heel veel goede intenties maar blijven op 
onze honger zitten wat betreft de verdere uitwerking van het beleid. We missen een actieplan met concrete acties, 
duidelijke doelstellingen en termijnen. We hopen dat deze beleidsnota een basis vormt om snelle resultaten op het 
terrein te boeken.  
 
We wensen jullie en alle partners alvast veel moed en succes toe. 
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