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Schriftelijke vragen van het raadslid Yeşilgöz-Zegerius inzake ‘slammen’
Aan het college van burgemeester en wethouders

De VVD vernam dat de gemeente subsidie verleent aan een stichting die sterk de indruk
wekt het intraveneus gebruik van de harddrug crystal meth te promoten onder de
Amsterdamse gay scene.
De organisatie Mainline publiceerde in februari 2015 de folder ‘Slammen: do’s & don’ts’,
over het gebruik van harddrugs in combinatie met seks.1 Hierin wordt ‘slammen’ als
‘enorm opwindend’ en ‘euforisch’ omschreven. Ook worden tips gegeven om de negatieve
effecten van harddruggebruik te minimaliseren
De VVD vindt dat gemeentesubsidies in het kader van drugsvoorlichting zich zouden
moeten beperken tot preventie en bestrijding van (hard)druggebruik en het verkleinen van
gezondheidsrisico’s. Voorlichting over het vergemakkelijken of zelfs veraangenamen van
drugsgebruik is volgens de VVD niet iets dat de gemeente (financieel) moet ondersteunen.
Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de VVD, op
grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de
volgende schriftelijke vragen te stellen:
1. Klopt het dat de stichting Mainline subsidie van de gemeente heeft ontvangen?
2. Was de gemeente ten tijde van de subsidieverlening aan de stichting Mainline op
hoogte van de publicatie van de folder ‘Slammen: do’s & don’ts’?
3. Hoe beoordeelt het college de inhoud van deze publicatie?
4. Zijn er andere publicaties geweest ten tijde van de subsidieverlening waarin de
effecten van harddruggebruik als positief zijn omschreven?
5. Erkent het college dat dergelijke folders averechtse (bij)werkingen met zich mee
kunnen brengen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
6. Wat was destijds het doel van de subsidieverlening? Wordt dit doel behaald?
7. Is het college het met de VVD eens dat gemeentesubsidies voor harddrugsvoorlichting
zich zouden moeten beperken tot projecten die preventie, bestrijding en het verkleinen
van gezondheidsrisico’s als doeleinden hebben? Zo ja, is de gemeente van plan de
subsidierelatie met stichting Mainline te herzien? Zo nee, waarom niet?
Het lid van de gemeenteraad,

D. Yeşilgöz-Zegerius
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http://mainline.blogbird.nl/uploads/mainline/Slamfolder_definitief_2.pdf
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