
Opgave 1 Drugsbeleid 

‘Gedoogbeleid drugs is in Nederland doorgeslagen’ 

Door Rinze Brandsma 

EDE – ‘Laten we pakweg honderd miljoen 

gulden in de zorg stoppen, om de problemen 

van drugsoverlast in de steden te 

verkleinen’. Met die oproep, aan het eind 

van een heen en weer kaatsende, lastige 5

discussie, kreeg Tweede-Kamerlid Van de 

Camp (CDA) zaterdag in Ede de handen 

heel eventjes op elkaar. Maar waar de 

verzamelde inwoners van wijken met 

drugsoverlast op gehoopt hadden, daarmee 10

kwam ‘de politiek’ niet: een goed plan om 

landelijk de overlast van drugsverslaving en 

van criminaliteit in woonwijken aan te 

pakken. 

Op het VVD-kamerlid Nicolaï na, 15

verketterden zaal en politici wel eendrachtig 

het Nederlandse gedoogbeleid voor 

(soft)drugs, dat de woonwijken opgezadeld 

heeft met vaak onleefbare overlast. 

Zoals Van de Camp zei: ‘We hebben 20

tolerantie en slordigheid met het naleven 

van regels door elkaar gehaald’. Ook hij 

moest toegeven dat ook zijn partij achteraf 

inziet dat het typisch Hollandse 

gedoogbeleid nare schaduwkanten heeft. 25

Eens waren de bewoners/actievoerders en de 

politici het ook over de aanpak die het 

meeste zicht op verbetering geeft. Laat de 

overheid al die miljarden die we nu ‘over’ 

hebben,  gebruiken voor jeugdopvang, 30

buurthuizen, 24-uurs opvang en andere 

vormen van zorg. 

Op de themamiddag pleitten het Nationaal 

Actiecomité Drugsoverlast (NAD) en het 

Landelijk Centrum Veiligheid door 35

Leefbaarheid (LCVL) voor permanente 

aandacht en een actievere inzet om de 

leefbaarheid van de woonomgeving terug te 

krijgen. 

Aan het eind van de discussiemiddag bleef 40

de kloof tussen de politici en de door 

drugsoverlast getergde bewoners. (…) 

bron: de Gelderlander van 27 maart 2000 
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Bij deze opgave hoort tekst 1. 

2p 1  Wanneer noemen we een maatschappelijk probleem ook een politiek probleem? 

Verwijs in je antwoord naar de gegevens uit tekst 1 die betrekking hebben op deze vraag. 

Deelname aan een discussiemiddag met politici is één van de mogelijkheden waarover 

burgers beschikken om deel te nemen aan de politieke besluitvorming.  

1p 2  Van welke vorm van politieke participatie is hier sprake? 

2p 3  Geef de twee andere vormen van politieke participatie waar burgers gebruik van kunnen 

maken en geef van elk een voorbeeld. 

Je kunt het politieke proces van de aanpak van de drugsproblematiek in de steden op 

nationaal niveau beschrijven met behulp van het barrièremodel van de politieke 

besluitvorming. 

4p 4  Noem de verschillende barrières van dit model en geef per fase of barrière een voorbeeld 

van een actor en de rol die deze in het politieke proces vervult.  

Neem de klachten van de bewoners van wijken met drugsoverlast als uitgangspunt bij het 

geven van voorbeelden van actoren. 
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