
 
 
Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders ex. Artikel 40 van het 
Reglement van Orde inzake gedogen thuiskweek medicinale cannabis. 
 
 
Goes, 9 december 2016 
 
 
Inleiding: 
In de bijgevoegde mail van Mediwiet-Midden-Nederland van woensdag 21 september 2016 
wordt het verzoek aan veel Nederlandse gemeenten gedaan om een reactie te geven 
aangaande het gedogen van de kweek van uitsluitend Medicinale Cannabis, zoals in Tilburg, 
Bergen op Zoom en Arnhem. Bij het bestuderen van de lijst met geadresseerden was 
blijkbaar de gemeente Goes vergeten. Desondanks vindt D66 Goes dit onderwerp dusdanig 
belangrijk dat wij hierover schriftelijke vragen indienen. 
  
Dragers van het hiv-virus en mensen met aandoeningen als MS, kanker en reuma hebben 
baat bij medicinaal gebruik van cannabis. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden 
medicinale cannabis waardoor patiënten gedwongen worden de cannabis zelf te telen 
waarmee men in overtreding is. 
 
D66 vindt dit onwenselijk. De gemeente Goes moet de gevoeligheden rondom reguleren van 
wietteelt van zich afschudden om deze patiënten tegemoet te komen.  
 
Uit berichtgeving in de PZC is ons gebleken dat zowel de burgemeesters van Vlissingen en 
Terneuzen hebben aangegeven een positieve grondhouding in te nemen tegenover een 
gedoogbeleid voor thuiskweek van medicinale cannabis. Wij hebben daarom de volgende 
vragen aan het College van B en W van Goes. 
 
Vragen: 

1. Is het verzoek van Mediwiet-Midden-Nederland van 21 september bij u bekend? 
2. Bent u bereid alsnog te reageren naar Mediwiet-Midden-Nederland en in te gaan op 

de vraagl? 
3. Bent u voornemens om het gedogen van de kweek van uitsluitend medicinale 

cannabis toe te staan? 
4. Bent u bereid om dit onderwerp te bespreken in het overleg van het 

Veiligheidscollege ZWB (Zeeland/West-Brabant) op 14 december a.s.?  
 

 
 
Namens D66 Goes, 
Dick van de Merwe 
 
 
 
Bijlage: Mail Mediwiet Midden-Nederland 
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Inge Neijman-Vonck

Van: john vandenkoedijk <johnvandenkoedijk@gmail.com>
Verzonden: woensdag 21 september 2016 22:45
Aan: gemeente@krimpenaandenijssel.nl; gemeente@laarbeek.nl; 

gemeente@landgraaf.nl; gemeente@landsmeer.nl; gemeente@leeuwarden.nl; 
gemeente@lelystad.nl; gemeente@leusden.nl; gemeente@lingewaard.nl; 
gemeente@loenen.nl; gemeente@lopik.nl; gemeente@loppersum.nl; 
gemeente@losser.nl; gemeente@maassluis.nl; gemeente@marum.nl; 
gemeente@medemblik.nl; gemeente@menaldumadeel.nl; 
gemeente@middendelfland.nl; gemeente@middendrenthe.nl; 
gemeente@mookenmiddelaar.nl; gemeente@neerijnen.nl; gemeente@nijkerk.org; 
gemeente@nijmegen.nl; gemeente@noordwijk.nl; gemeente@noordwijkerhout.nl; 
gemeente@nunspeet.nl; gemeente@oisterwijk.nl; gemeente@oldebroek.nl; 
gemeente@olst-wijhe.nl; gemeente@ommen.nl; gemeente@onderbanken.nl; 
gemeente@oostgelre.nl; gemeente@ooststellingwerf.nl; gemeente@opmeer.nl; 
gemeente@opsterland.nl; gemeente@oss.nl; gemeente@ouderamstel.nl; 
gemeente@reimerswaal.nl; gemeente@reuseldemierden.nl; gemeente@rheden.nl; 
gemeente@rijnwoude.nl; gemeente@roggel-en-neer.gemnet.nl; 
gemeente@rozendaal.nl; gemeente@rucphen.nl; gemeente@schermer.nl; 
gemeente@schoonhoven.nl; gemeente@schouwen-duiveland.nl; 
gemeente@shertogenbosch.nl; gemeente@sint-michielsgestel.nl; 
gemeente@sliedrecht.nl; gemeente@smallingerland.nl; gemeente@someren.nl; 
gemeente@sonenbreugel.nl; gemeente@stadskanaal.nl; gemeente@staphorst.nl; 
gemeente@stedebroec.nl; gemeente@t-diel.nl; gemeente@tenboer.nl; Gemeente 
Terneuzen; gemeente@terschelling.nl; gemeente@teylingen.nl; 
gemeente@tholen.nl; gemeente@tiel.nl; gemeente@tubbergen.nl; 
gemeente@ubbergen.nl; gemeente@uithoorn.nl; gemeente@urk.nl; 
gemeente@valkenswaard.nl; gemeente@veere.nl; gemeente@veldhoven.nl; 
gemeente@venray.nl; gemeente@vianen.nl; gemeente@voorschoten.nl; 
gemeente@voorst.nl; gemeente@waalre.nl; gemeente@waddinxveen.nl; 
gemeente@wageningen.nl; gemeente@wassenaar.nl; gemeente@waterland.nl; 
gemeente@weert.nl; gemeente@westervoort.nl; gemeente@westvoorne.nl; 
gemeente@wierden.nl; gemeente@wijchen.nl; gemeente@winsum.nl; 
gemeente@woensdrecht.nl; gemeente@zeevang.nl; gemeente@zevenaar.nl; 
gemeente@zoeterwoude.nl; gemeente@zuidhorn.nl; gemeente@zundert.nl; 
gemeente@zwijndrecht.nl; gemeente_lisse@lisse.nl; 
gemeentebestuur@castricum.nl; gemeentebestuur@dordrecht.nl; 
gemeentebestuur@harlingen.nl; gemeentebestuur@hellendoorn.nl; 
gemeentebestuur@uitgeest.nl; gemeentebreda@breda.nl; 
gemeentehuis@goedereede.nl; gemeentehuis@houten.nl; 
gemeentehuis@kerkrade.nl; gemeentehuis@nuenen.nl; gemeentevelsen@velsen.nl; 
info@alblasserdam.nl; info@albrandswaard.nl; info@almere.nl; info@alphen-
chaam.nl; info@appingedam.nl; info@assen.nl; info@bergeijk.nl; info@bergen.nl; 
info@bergen-nh.nl; info@beverwijk.nl; info@bladel.nl; info@bodegraven.nl; 
info@bolsward.nl; info@borne.nl; info@borsele.nl; info@boskoop.nl; 
info@brielle.nl; info@bronckhorst.nl; info@bunnik.nl; info@bussum.nl; 
info@cromstrijen.nl; info@culemborg.nl; info@debilt.nl; info@denhelder.nl; 
info@derondevenen.nl; info@deurne.nl; info@dinkelland.nl; info@dirksland.nl; 
info@doesburg.nl; info@dongen.nl; info@druten.nl; info@echt-susteren.nl; 
info@edam-volendam.nl; info@ede.nl; info@ettenleur.nl; info@ferwerderadiel.nl; 
info@franekeradeel.nl; info@gaasterlan-sleat.nl; info@geertruidenberg.nl; 
info@geldermalsen.nl; info@gemeentebeek.nl; info@gemeenteberkelland.nl; 
info@gemeentelangedijk.nl; info@gemeente-mill.nl; info@gemeentesluis.nl; 
info@gemeente-steenbergen.nl; info@gemeentestein.nl; 
info@gemeentewesterveld.nl; info@gemeentewestland.nl; info@gilzerijen.nl; 
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Aan: info@goirle.nl; info@graafstroom.nl; info@grave.nl; info@groningen.nl; 
info@grootegast.nl; info@gulpen-wittem.nl; info@haarlemmermeer.nl; 
info@heiloo.nl; info@hetbildt.nl; info@heusden.nl; info@heuvelrug.nl; 
info@hillegom.nl; info@hof-van-twente.nl; info@hoogezand-sappemeer.nl; 
info@ijsselstein.nl; info@indymedia.nl; info@kampen.nl; info@katwijk.nl; 
info@kessellimburg.nl; info@kinggemeenten.nl; info@leek.nl; info@leerdam.nl; 
info@leeuwarderadeel.nl; info@leiderdorp.nl; info@leidschendamvoorburg.nl; 
info@lemsterland.nl; info@lingewaal.nl; info@littenseradiel.nl; info@lochem.nl; 
info@loonopzand.nl; info@maarssen.nl; info@maasdriel.nl; info@meerssen.nl; 
info@menterwolde.nl; info@meppel.nl; info@middelburg.nl; info@middelharnis.nl; 
info@millingenaanderijn.nl; info@montfoort.nl; info@muiden.nl; info@naarden.nl; 
info@nederbetuwe.nl; info@nederlek.nl; info@nederweert.nl; info@nieuwkoop.nl; 
info@nieuw-lekkerland.nl; info@noord-beveland.nl; info@oegstgeest.nl; 
info@oirschot.nl; info@oldenzaal.nl; info@omroepzeeland.nl; info@oostflakkee.nl; 
info@oud-beijerland.nl; info@oude-ijsselstreek.nl; info@ouderkerk.nl; 
info@oudewater.nl; info@overbetuwe.nl; info@papendrecht.nl; info@pekela.nl; 
info@pijnacker-nootdorp.nl; info@purmerend.nl; info@putten.nl; info@raalte.nl; 
info@renkum.nl; info@renswoude.nl; info@rhenen.nl; info@ridderkerk.nl; 
info@roosendaal.nl; info@scherpenzeel.nl; info@schijndel.nl; info@schinnen.nl; 
info@simpelveld.nl; info@sint-oedenrode.nl; info@sittard-geleen.nl; 
info@skarsterlan.nl; info@sneek.nl; info@soest.nl; info@spijkenisse.nl; 
info@steenwijkerland.nl; info@strijen.nl; info@twenterand.nl; info@tynaarlo.nl; 
info@vaals.nl; info@valkenburg.nl; info@veendam.nl; info@veenendaal.nl; 
info@veghel.nl; info@venlo.nl; info@vlagtwedde.nl; info@vlieland.nl; 
info@voerendaal.nl; info@weesp.nl; info@werkendam.nl; info@westerpost.nl; 
info@westmaasenwaal.nl; info@weststellingwerf.nl; info@wijkbijduurstede.nl; 
info@wunseradiel.nl; info@wymbritseradiel.nl; info@zaltbommel.nl; 
info@zandvoort.nl; info@zeewolde.nl; info@zutphen.nl; info@zwartewaterland.nl

Onderwerp: Medicinale cannabis

Mediwiet-Midden-Nederland Apeldoorn 21-09-2016. 

T.a.v. Gemeente, Burgemeester en Raadsleden. 

  

Geachte, Burgemeester en Raadsleden, 

Graag verzoeken wij U om een reactie aangaande het gedogen voor de kweek van de uitsluitend Medicinale 
Cannabis zoals in Tilburg, Bergen op Zoom en Arnhem. 

Mediwiet-Midden-Nederland vragen U Burgemeester, raadsleden en zeker als mens, of U ook in het 
gedoogbeleid uitzonderingen gaat maken, voor de uitsluitend Medicinale Cannabis gebruik, dan wel door 
eigen kweek voor oa. Chronisch zieken en ernstig zieke kinderen met zware epilepsie, mensen met kanker 
in welke vorm dan ook, maar ook longziektes, dementie en alzheimer etc. 

Ik verwijs oa. naar de zaak Rudolph Hillebrand, welke zorg kan dragen voor zijn eigen Kweek. 

Geneeskundige toepassing van cannabis. Art. 3 Opiumwet. Beroep op noodtoestand door HIV geïnfecteerde 
patiënt. In dit geval is sprake van uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in het arrest, HR 16-09-2008 
ECLI:NL:HR:2008:BC7938. Ook voor zowel zelf telen als voorhanden hebben cannabis. 

Dan Rijst ons de vraag wat is er dan met de wet gelijke behandeling, of hoe ziet U dat als Burgemeester en 
raadsleden. 
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Gaarne schriftelijke reactie, 

Reactie adres: 

John van den Koedijk 

Terburghtweg 119 

5061ld Oisterwijk 

In afwachting van Uw antwoord verblijven wij , 

hoogachtend, 

Mediwiet-Midden-Nederland, 

Namens deze Bernard Kuhnen. 


