
                                                                                                

 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag “misbruik lachgas” 
 
De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op d.d. 24 juni 2019; 
 
Constaterend dat; 
 
• Lachgas legaal verkrijgbaar is 
• Gebruik hiervan de gezondheid ernstig aantast. 
• Het Trimbos-instituut concludeert dat de gemakkelijke beschikbaarheid van lachgas een belangrijke   
   factor is in de populariteit onder jongeren 
• Dat het lachgas  gebruik zich vooral concentreert onder jongeren en jongvolwassenen (89% van de   
   gebruikers is tussen de 15-29 jaar) 
  
Kennis genomen hebbend van; 
  
• De mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid gezondheid bij misbruik van lachgas 
• Er een toename van mensen met neurologische schade, door misbruik van lachgas. 
• Extreem gebruik zelfs ernstige schade aan het ruggenmerg kan opleveren 
• Er zelfs gevallen van mensen met een dwarslaesie zijn omdat door misbruik van lachgas 
   een tekort aan vitamine B12 ontstond, waardoor zij verlammingsverschijnselen kregen     
   omdat hun ruggenmerg bleek aangetast. 
• Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen, en dit kan leiden tot 
    verwardheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. 
• Er zelfs kans bestaat op het bevriezen van de longen. 
  
  
Draagt het college op; 
 
• Te komen tot een plan van aanpak, waarmee samen met scholen, HOV, horeca en organisatoren    
    van evenementen het misbruik van lachgas onder jongeren in onze stad sterk kan worden  
    teruggedrongen. 
• Te onderzoeken of via de APV de verkoop van lachgas houdende producten kan worden aangepakt. 
• Het tegengaan van misbruik van lachgas  in in het vervolg op te nemen in vergunningen,  
   Convenanten etc. 
  
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
 
 
 
 



 
 
Toelichting; 
  
Meerdere gemeente zijn ons hierin reeds voorgegaan en Den Helder kan hier niet in achterblijven 
zolang er nog geen landelijk beleid is gemaakt om het misbruik van lachgas tegen te gaan. Lachgas is 
eenvoudig in de winkels te verkrijgen en wordt op velerlei manieren aangeboden, terwijl jongeren de 
kwalijke gevolgen van het gebruik van lachgas niet kunnen en misschien wel willen overzien, ondanks 
alle waarschuwingen in de media. Het misbruik van lachgas kan worden aangepakt middels de 
vergunningverlening, maar natuurlijk ook middels bv. overeengekomen horecaconvenant. 
Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) komt tot op heden niet verder dan dat hij het toejuicht 
als gemeenten de verkoop van lachgas aanpakken. 
  
 Namens; 
 
 Stadspartij Den Helder.                              Beter voor Den Helder.                       Seniorenpartij 
  
Harrie van Dongen,                                       Carlo Assorgia,.                                     Carla van Driesten,  
Fractievoorzitter.                                           Fractievoorzitter.                                 Fractievoorzitter  


