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Samenvatting 

De bestuurlijke werkgroep 'Modernisering Cannabisbeleid' heeft 30 november 2015 haar rapport 
'Het failliet van het gedogen' opgeleverd en aangeboden aan het VNG-bestuur. 
Het VNG-bestuur heeft toegezegd om tijdens de ALV op 8 juni 2016 met een standpunt te komen 
op basis van het rapport. Graag informeren wij u over het vervolgtraject. 

De komende tijd gaan we met de leden in gesprek over het rapport. Er worden zowel 
bijeenkomsten als een enquête georganiseerd. Dit vormt input voor een resolutie (met bijbehorend 
position paper) die wordt voorgelegd tijdens de ALV. Dit wordt uiteindelijk de inzet voor een nieuw 
te vormen kabinet. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De bestuurlijke werkgroep 'Modernisering Cannabisbeleid' heeft 30 november 2015 haar rapport 
'Het failliet van het gedogen' opgeleverd en aangeboden aan het VNG-bestuur. Graag informeren 
wij u over het vervolgtraject richting de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 8 juni 2016 waar 
een resolutie zal worden voorgelegd aan de leden van de VNG. 

1. Rapport 'Het failliet van het gedogen' 
De bestuurlijke werkgroep 'Cannabisbeleid' is ingesteld door de VNG in 2015 en had als opdracht 
om in kaart te brengen welke problemen gemeenten ervaren op het terrein van cannabisbeleid, 
het verkennen van oplossingsrichtingen en te duiden hoe deze oplossingsrichtingen bijdragen aan 
de problemen van het lokaal bestuur. Dit vanuit de lokaal gevoelde urgentie om problemen op het 
terrein van openbare orde, volksgezondheid en georganiseerde criminaliteit effectief aan te 
pakken. 

De bestuurlijke werkgroep bestond uit: 

» Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem (voorzitter); 
« Elly Blanksma, burgemeester van Helmond; 
» Paul Depla, burgemeester van Breda; 
« Anton Ederveen, burgemeester Valkenswaard; 
« Victor Everhardt, wethouder van Utrecht; 
» Jacques Niederer, burgemeester van Roosendaal; 
» Antoin Scholten, burgemeester Venlo; 
» Pieter Smit, burgemeester van Oldambt. 



De bestuurlijke werkgroep heeft haar rapport op 30 november 2015aangeboden aan het 
VNG-bestuur tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG. De bestuurlijke 
werkgroep uit in het rapport haar zorgen over problematisch cannabisgebruik, kwaliteit en de 
samenstelling van verkochte cannabis en over de ondermijnende werking die uitgaat van 
cannabisproductie en -handel. Als oplossing heeft de bestuurlijke werkgroep een drietal scenario's 
in kaart gebracht en de bestuurlijke opgaven daarbij geanalyseerd. Te weten: 

1) Vrijgeven 
2) Verbieden 
3) Regelen 

De bestuurlijke werkgroep pleit voor een consistenter beleid gebaseerd op drie pijlers: 

» Preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan; 

» Handhaving zodat er een stevige prikkel is om beleid na te leven; 

» Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop. 

Hierbij spreekt de bestuurlijke werkgroep haar voorkeur uit voor een scenario waarin de gehele 
keten rondom cannabis geregeld wordt. Dit uit zich vervolgens in een Cannabiswet. Om hiertoe te 
komen pleit zij daarom voor een beperkt aantal lokale experimenten onder landelijke regie om uit 
te zoeken hoe de cannabisketen het beste geregeld kan worden. Daarna kunnen keuzes worden 
gemaakt voor effectief en eenduidig landelijk beleid. 

Het volledige rapport is te raadplegen via: 
https://vnq.nl/onderwerpenindex/veiliqheid/veiliqheidsbeleid/nieuws/cannabiswet-nodiq-om-
misdaad-aan-te-pakken 

2. Bespreking rapport met de achterban 
Het VNG-bestuur heeft toegezegd om tijdens de ALV op 8 juni 2016 met een standpunt te komen 
op basis van het rapport. Hiertoe zullen wij de komende tijd met de leden in gesprek gaan. Er 
worden zowel bijeenkomsten als een enquête georganiseerd. 

Bijeenkomsten 
In de eerste week van april wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd op verschillende 
locaties in het land om in gesprek te gaan over het rapport en de aanbevelingen uit het rapport 
nader uit te werken. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor burgemeesters, wethouders, 
raadsleden, directeuren van GGD'en en directeuren veiligheid van gemeenten. De opbrengsten 
van deze bijeenkomsten worden gebruikt voor de resolutie en bijbehorend position paper. Een 
uitnodiging volgt. Hieronder volgt een planning van data, tijdstippen en locaties. 
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Datum Tijdstip Locatie 
05-04-2016 14:00-16:00 Utrecht 
05-04-2016 19:00-21:00 Oldenzaal 
06-04-2016 14:00-16:00 Breda 
06-04-2016 20:00-22:00 Haarlemmermeer 
07-04-2016 09:30-11:30 Leeuwarden 
08-04-2016 10:00-12:00 Valkenswaard 
08-04-2016 15:00-17:00 Meppel 

Enquête 
Parallel aan de bijeenkomsten vragen we burgemeesters, wethouders (portefeuille gezondheid) 
en raadsleden via een enquête naar hun mening over de conclusies van het rapport 'Het failliet 
van gedogen' en de geschetste scenario's. Dit vormt voor ons eveneens belangrijke input in 
aanloop naar de ALV. De enquête wordt uitgezet in de week van 23 maart en loopt tot 8 april. 

Op basis van deze bijeenkomsten en de ledenpeiling presenteren we een resolutie (met 
bijbehorend position paper) die wordt voorgelegd aan de leden op de ALV op 8 juni 2016. Dit 
wordt uiteindelijk de inzet voor een nieuw te vormen kabinet. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Kriens 
Voorzitter directieraad 
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