
Agendanummer 22 Motie vreemd 

 

 

 

Motie vreemd deelname “gemeente ’s-Hertogenbosch Experiment gesloten 
cannabisketen” 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 11 
september 2018 bijeen: 

Constaterende dat: 
 In het regeerakkoord van het huidige Kabinet Rutte is opgenomen dat er een experiment 

komt met een ‘gesloten coffeeshopketen’.  

 De commissie Knottnerus en vervolgens de Raad van State geadviseerd hebben het 
experiment met de teelt en verkoop van cannabis onder staatstoezicht grootschaliger op 
te zetten dan het kabinet voor ogen staat.  

 De VNG recent positief kritisch heeft gereageerd op het wetsvoorstel, maar de volgende 
aandachtspunten hebben meegegeven aan de minister van J&V als het gaat om 
(noodzakelijke) randvoorwaarden voor een succesvol experiment: een langere 
tijdsperiode van het experiment en de ruimte die aan gemeenten moet worden gegeven 
voor invulling van experimenten. 

Overwegende dat: 
 Gehoord hebbende de portefeuillehouder die in de bespreking van de commissie 

Bestuurszaken heeft laten weten dat de gemeente 's-Hertogenbosch in de 
randvoorwaardelijke zin er klaar voor is om volwaardig deel te nemen aan een 
experiment Gesloten Cannabisketen in B5 verband;  

 Daarmee de gemeente 's-Hertogenbosch de stap kan zetten om volwaardig deel te 
nemen aan het experiment Gesloten Cannabisketen -uitgaande van bijstelling in lijn van 
het VNG-advies; 

 De voorwaarden om te experimenteren vanuit het rijk vooralsnog niet werkbaar blijken te 
zijn voor de gemeenten en maatwerk nodig is; 

 Er van uitgaande dat het kabinet de hierboven genoemde adviezen vertaalt in de 
aangekondigde Algemene Maatregelen van Bestuur; 

 ’s-Hertogenbosch tot op heden de lijn gekozen heeft zoals verwoord op 3 april 2017, 
namelijk de ontwikkeling volgen: geen deelname aan pilots of een experiment;  

 
Spreekt uit dat: 
Het moment daar is dat de gemeente ’s-Hertogenbosch kenbaar maakt volwaardig te willen 
deelnemen aan het experiment Gesloten Cannabisketen; 

Verzoekt het college: 

1. Als B5 partners een lobby te starten bij het Rijk om goede voorwaarden te stellen om 
lokale experimenteerruimte te verkrijgen; 

2. Aan de B5 partners kenbaar te maken dat ’s-Hertogenbosch bereid is, volwaardig te 
willen deelnemen aan het experiment Gesloten Cannabisketen, dat wil zeggen als 
experimenteer- dan wel als referentie/controle gemeente te fungeren, als de 
voorwaarden voor het experiment werkbaar zijn.  

Gaat over tot de orde van de dag, 
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