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Onderwerp:
Vragen inzake mogelijk lijmsnuiven in de gemeente door fractie PvdA GroenLinks

Geachte leden van de raad,

De fractie van de PvdA Groenlinks heeft voor de raadscommissie van 16 meij.l de
volgende technische vraag gesteld:

"Nu er sysfemafisch zwerfvuil op plekken in Beemster wordt geraapt is de opbrengst ook
interessant om informatie uit te halen. Zo bl'tjkt dat er fussen het zwerfvuil in
Zuidoostbeemster nabijde Beemsterbrug lijmsnuifmateriaalte zitten. /s fief u bekend of
lijmsnuiven bekend is bijde gezondheidsinstellingen? Hoe groot deze vorm van mogelijke
verslaving is? En of dit naast het zwerfvuil tot verder overlast zorgt?"

Onderstaand geven wij u antwoord op deze vraag:

Het lijmsnuiven wordt niet herkend als probleem in Beemster door de verschillende partners
(Brijder, Jongerenwerk, Jellinek). Lijm wordt in Nederland bijna niet gesnoven. Er zijn wel
jongeren die het eens proberen maar er zijn andere middelen voorradig die jongeren eerder
gebruiken. Wel wordt geconstateerd dat het gebruik van lachgaspatronen voorkomt in
Beemster.

Er zijn op een aantal plekken lege patronen gevonden o.a. bij het gemeentehuis Beemster,
de Beemsterbrug en op Koningsbergen en hier en daar een enkel leeg patroon. Dat is
duidelijk een issue. Aan mensen die dergelijke spullen vinden wordt geadviseerd hier
melding van te maken bij het KCC van de gemeente Purmerend, zodat wij een goed beeld
krijgen van de locatie(s) binnen Beemster waar gebruikt wordt. Er is geen
gezondheidsgevaar indien men (lege) lachgaspatronen in de restvuilbakken deponeert.

Het onderuverp staat op de agenda van het Jeugdnetwerkoverleg Beemster waarbij alle
partners aanwezig zijn met betrekking tot jongeren. Hier zal ook besproken worden hoe dit
preventief aangepakt kan worden door b.v. voorlichting op de scholen, aan ouders of een
artikel in Binnendijks. De coördinatie hiervoor gaat via onze dorpsmanager de heer H.
Noordhuis.
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Tot op heden is er geen openbare orde probleem als gevolg van lijmsnuiven. Natuurlijk
houden wij goed vinger aan de pols, zodat er bij het eerste feitelijke signaal direct actie kan
worden ondernomen.

Ook in Beemster is gebruik van verdovende middelen een probleem is dat we niet moeten
veronachtzamen. Het signaal wat betreft de gaspatronen wordt door de partners serieus
opgepakt net als alle andere signalen m.b.t. verdovende middelen. O.a. Brijder en de
jongerenwerkers geven hier (binnen hun beperkte uren) aandacht aan. Zij bespreken dit met
de jongeren in BEEJEE maar ook op het moment dat zij op straat zijn.
Binnen het Jeugdnetwerk overleg Beemster worden dergelijke signalen besproken en
afgesproken wie, wat gaat doen.

Voor wat betreft het gezondheidsrisico dat het snuiven van lijm gebruik en
(lach)gaspatronen met zich mee brengt venvijzen wij u verder nog naar de website
www.iellinek.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.
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