
 

 

 

Rondvraag Commissie Middelen 12 februari 2014 

Drugsdebat in Woerden 

 

In de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 30 januari jl. heeft de fractie van D66 vragen 

gesteld met het oog op een manifest dat vrijdag 31 januari jl. werd aangeboden aan minister Ivo 

Opstelten. Dit manifest bespreekt de mogelijkheden van legale wietteelt. Het CDA vindt de gang van 

zaken in de gemeenteraad hierover onbevredigend. We betreuren het dat er niet eerst een debat 

heeft plaatsgevonden, dat er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden laat een vervelende smaak 

achter. Echter, het College besloot tot ondertekening over te gaan. De handtekening van Woerden 

staat onder het manifest, dat vraagt om een ‘landelijke invoering van gereguleerde cannabisteelt’. 

Het CDA wil graag dat de raad alsnog het debat voert over deze kwestie. Ter voorbereiding daarop 

zou ik graag via deze rondvraag een aantal zaken aan het College willen voorleggen en de commissie 

vervolgens vragen om hun inbreng te geven voor de wijze en het moment waarop we het debat 

voeren.  

1. Hoe kijkt het College terug op de wijze waarop in de Raad is gesproken over de mogelijke 

ondertekening van het Manifest en wijze waarop tot ondertekening is overgegaan? 

2. Is het College unaniem van mening dat de ondertekening van het drugsmanifest een goede 

zaak is en was? 

3. Was het niet beter geweest om alvorens we zijn overgegaan tot ondertekening, het debat te 

voeren met de gemeenteraad? U weet dat het in Woerden gebruikelijk is dat de raad bij het 

onderwerp drugs nadrukkelijk de kaders stelt. 

Bovenstaande drie vragen wil ik ook graag voorleggen aan de commissie. Graag een reactie. 

Met een antwoord op deze vragen hoop ik helderheid te krijgen over de bijzondere gang van zaken in 

de gemeenteraad. Nu is het vooral ook belangrijk om vooruit te kijken. Ik heb geconstateerd dat de 

burgemeester een drugsdebat heeft toegezegd in de gemeenteraad. Gezien de actualiteit en het feit 

dat de inkt nog nat is van Woerdens’ handtekening is het goed om dat snel ter hand te nemen. Ter 

voorbereiding daarop de volgende vragen aan de commissie: 

4. Welke onderwerpen zou u graag willen bespreken in een drugsdebat? 

5. Welke informatie heeft u daarvoor nodig? 

Ik wil het College verzoeken om in de aanloop naar dit debat met meer informatie te komen over: 

6. In welke mate staat de veiligheid in de wijken onder druk door wietteelt? 

7. Is er, en in welke mate, in Woerden een bedreiging van de volksgezondheid als gevolg van 

drugsgebruik en in hoeverre komt dit door het hoge THC-gehalte? 

8. In hoeverre is er in Woerden sprake van softdrugsgerelateerde (georganiseerde) criminaliteit? 

Wat het CDA  betreft voeren we op korte termijn een debat hierover. 

Job van Meijeren 

http://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-januari/20:00/Vragenhalfuur-voor-raadsleden/Molkenboer,-Victor/20:22:01/
http://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-januari/20:00/Vragenhalfuur-voor-raadsleden/Molkenboer,-Victor/20:22:01/
http://www.voc-nederland.org/persberichten_pdf/LR_Manifest_Joint_regulation_31_januari_2014.pdf
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