
Betreft: Schriftelijke vragen drugsgebruik op Dijk en Duin 

Castricum, 21 juni 2021 

Geachte College, 

Het gebruik van medicijnen in combinatie met alcohol en/of harddrugs door patiënten met 
(zwaar) psychische problemen zorgt voor een explosieve cocktail. De fractie van CKenG heeft 
kennisgenomen van en inzage gekregen in dit soort gecombineerd gebruik, waarbij een 
aantal patiënten van Parnassia Dijk en Duin een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving. 
Onze fractie maakt zich hier grote zorgen over. Als partij die gezondheid én veiligheid hoog 
in het vaandel heeft staan legt CKenG daarom de volgende vragen voor aan uw College. 

1. Bent u bekend met het gebruik van harddrugs, waaronder – maar niet uitsluitend –
methadon, door patiënten die voor behandeling zijn opgenomen in de instelling van
Parnassia op Dijk en Duin?

2. Kunt u bevestigen dat het gaat om een groep van circa 15 gebruikers, die zich vrij
over het terrein van Dijk en Duin bewegen? Zo nee, om hoeveel gebruikers gaat het
dan? (Het gaat hier o.i. niet om privacygevoelige informatie)

3. In hoeverre beschikt de instelling over vergunningen op basis waarvan dit gebruik
formeel is toegestaan of wordt dit als situatie in de publieke ruimte gedoogd?

4. Het antwoord op de vorige vraag lijkt al te liggen in de dagelijkse aanvoer door
drugkoeriers. Wat weet u van deze vorm van ‘bevoorrading’? Heeft uw College, de
politie en/of het management van de instelling deze koeriers in het vizier?

5. In welke mate staat dit onderwerp op de agenda wanneer er overleg plaatsvindt
tussen de portefeuillehouder(s), ambtelijke staf, politie en instelling? Wat zijn de
concrete afspraken die de afgelopen jaren over deze problematiek zijn gemaakt?

6. Hoe vaak zijn de hulpdiensten de afgelopen jaren opgeroepen om patiënten, hun
begeleiders en/of derden bij te staan na drugsgerelateerde incidenten?

7. Welke gevaren lopen omwonenden, passanten, bezoekers, andere patiënten en
medewerkers van de instelling volgens u?

8. Is uw college bereid om naar aanleiding van onze zorgen op korte termijn (opnieuw)
in overleg te treden met de politie en de instelling? Wat is daarbij uw uitgangspunt?
Bent u bereid om uw aanpak te delen en zo de gemeenteraad gerust te stellen?

Wij zien de beantwoording graag binnen de gestelde termijn van 30 dagen tegemoet, 
waarvoor bij voorbaat onze dank. 

Roel Beems, namens de fractie van CKenG 


