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Rib (14R.00147) inzake Factsheet regulering wietteelt 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie neemt kennis van de beantwoording van de vragen van de fractie van het 
CDA. Deze vragen zijn door de heer Van Meijeren gesteld tijdens de rondvraag van de 
commissie Middelen van 12 februari 2014. 
 

2. Voorgeschiedenis  

 Op 30 januari heeft de fractie van D66 tijdens het vragenhalfuur voor raadsleden 
vragen gesteld over de ondertekening van een manifest inzake regulering wietteelt. 
De burgemeester heeft de volgende dag namens de gemeente Woerden zijn 
handtekening gezet onder het “wietmanifest Joint Regulation” (manifest bijgevoegd 
bij het agendapunt). 

 Op 12 februari heeft huidig raadslid Van Meijeren vragen gesteld aan de 
portefeuillehouder over de gang van zaken rondom het ‘besluit’ om te komen tot 
ondertekening van het manifest. De wethouder zegt tijdens de behandeling het 
volgende toe: 

o De burgemeester zegt toe om in juni tegelijkertijd met het voorstel inzake het 
ingezetenencriterium bij het coffeeshopbeleid het Drugsdebat te organiseren. 
Hiervoor zullen vragen 6, 7 en 8 uit de rondvraag van de fractie van het CDA 
schriftelijk worden uitgewerkt en als onderlegger worden toegevoegd. 

 
3. Vervolgprocedure 

Dit onderwerp kent in principe geen vervolgbehandeling in de raad van mei. Het is altijd 
mogelijk om naar aanleiding van de bespreking in de commissie een motie aan te 
kondigen voor bespreking in de raad. Moties zijn politieke uitspraken of opdrachten aan 
het college en/of de raad. 
 

4. Bijzonderheden 

 In de toezegging van de burgemeester op 12 februari en toezegging 78 in de 
toezeggingenlijst staat dat er een voorstel inzake het ingezetenencriterium naar de 
raad wordt gezonden. Dit is tot op heden niet gebeurd. 

 De factsheet kan als onderlegger worden gebruikt voor het debat over de regulering 
van de wietteelt en de wensen van de raad hierover. Conform de opmerkingen bij de 
vervolgprocedure vindt er niet automatisch een vervolgbehandeling plaats. De 
commissie wordt geadviseerd om concrete vervolgstappen met elkaar en de 
burgemeester in te plannen. Mogelijke denkrichtingen zijn: 
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o Het indienen van een motie tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2014. 
o Het afdwingen van harde toezeggingen van de portefeuillehouder over het 

toezenden van kaderstellende documenten of het inplannen van 
informatiebijeenkomsten en werkbezoeken.  

o De commissie hoeft niet op toestemming van de portefeuillehouder te 
wachten om werkbezoeken en dergelijke in te plannen. Hiervoor is echter wel 
commissie-brede consensus vereist. 


