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Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Intensieve lobby voor gezonder softdrugsbeleid’ 
 
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 1 maart 2016 
 
Overwegende dat: 
• het huidige gedoogbeleid van softdrugs en met name cannabis tegen zijn eigen grenzen aanloopt; 
• op dit moment geen toezicht plaatsvindt op de ‘achterdeur’ waardoor gebruikers van softdrugs 

onnodig veel gezondheidsrisico’s lopen; 
• het oplossen van dit zeer hardnekkige probleem vraagt om nieuwe aanpakken waarbij een 

geregelde keten cannabisteelt kansrijk is; 
• deze visie inmiddels landelijk zeer breed gedragen wordt: 

o zeer recent is het rapport gepubliceerd van de bestuurlijke werkgroep Modernisering 
Cannabisbeleid (Commissie Schneiders) in opdracht van het VNG bestuur. Het rapport 
concludeert dat een 'geregelde keten' (waarin de overheid een systeem van regels inricht 
voor de cannabisproductie,-handel en verkoop) gewenst is.  

o door Provinciale Staten van Noord-Brabant is op 4 december jl. een motie aangenomen 
waarin ze uitspreekt dat: “De provincie Noord-Brabant in haar (ruimtelijk) beleid open 
staat voor experimenten vanuit de Brabantse gemeenten en de Brabantse samenleving 
met betrekking tot de 'geregelde keten'; die een bijdrage kunnen leveren aan de 
totstandkoming van de cannabiswet.” 
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• tijdens de commissievergadering Bestuurszaken van 18 februari 2016, met instemming van de 
portefeuillehouder, er brede consensus bestond om een lobbytraject van ’s-Hertogenbosch 
intensief in te zetten; 

• het in te zetten lobbytraject werd ondersteund door de presentatie van een lid van de bestuurlijke 
werkgroep, de heer A. Ederveen, tijdens de informatiebijeenkomst op 18 februari 2016. 

 
Spreekt uit dat: 
• De gezondheid van onze inwoners prioriteit heeft in de zoektocht naar een oplossing van dit 

probleem; 
• Meer beleidsruimte voor gemeenten essentieel is om de problematiek rondom het gedoogbeleid 

het hoofd te bieden. 
 
Verzoekt het College: 
• In overleg met de B5 gemeenten en de provincie een intensieve lobby met de VNG richting 

parlement in te zetten; 
• Bij de behandeling van het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ (commissie Schneiders) in de 

vergadering van de VNG de aanbevelingen van de commissie te ondersteunen. 
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