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Aanleiding 
Op 25 oktober 2016 heeft uw raad een motie ingediend. 
Het verzoek aan de burgemeester is om “In het kader 
van de zogenoemde driehoek in overleg te treden om 
na te gaan of en hoe uitvoering kan worden gegeven 
aan het verlangen van de raad van deze gemeente om 
net als in de gemeente Tilburg onder voorwaarden toe 
te staan dat inwoners van Hof van Twente, die daar op 
grond van medische gronden baat bij hebben, voor 
uitsluitend eigen gebruik medicinale cannabis mogen 

kweken, houden en oogsten, dit vooralsnog voor een 
periode van 2 jaar waarna een evaluatie zal plaats-
vinden op grond waarvan besloten kan worden of dit 
experiment een definitief karakter krijgt.” 
 
Inhoudelijke boodschap 
Om tot een goede uitvoering van de motie te kunnen 
komen zijn door burgemeester Nauta gesprekken 
gevoerd met: 

 de driehoek: het strategisch overleg tussen het 
Openbaar Ministerie (OM), de politie en de 
burgemeester 

 de gezagsdriehoek: de driehoeken in het basisteam 
Midden Twente bestaande uit Hengelo, Borne, 
Haaksbergen en Hof van Twente 

 de burgemeester van Tilburg, de heer Noordanus.  
 
Tevens is zowel ambtelijk als bestuurlijk gesproken met 
de heer Hissink ter oriëntatie en brainstorm van de 
mogelijke uitvoering van de motie. Tenslotte is gebruik 
gemaakt van de informatie van de gemeente Tilburg en 
andere gemeenten, evenals van het departement, 
universiteiten en krantenartikelen.  
 
Uit de gesprekken die gevoerd zijn met het OM, de 
politie en de betrokken gemeenten blijkt dat OM en 
daarmee politie de landelijke richtlijnen volgen. Dat 
betekent dat gedogen, zelfs onder strikte voorwaarden, 
illegaal is. Geen van de partners in de driehoek heeft de 
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ruimte om hier aan te tornen en OM en politie zullen 
derhalve volgens landelijke richtlijnen handelen. 
Om te kunnen beoordelen of de motie toch uitvoerbaar 
zou kunnen zijn, zijn meerdere scenario’s onderzocht: 
1. Tilburg: in Tilburg wordt een pilot uitgevoerd zonder 

medewerking van het OM en de politie. Tilburg voert 
dit (mede in het licht van de bijzondere situatie in 
Noord-Brabant met drugsoverlast) uit op 
bestuursrechtelijke gronden en zet eigen handhaving 
(fte, geld) in. 

2. Suver Nuver : een organisatie met winkels in het 
hele land. Is voor legaal cannabis voor iedereen. 
Lidmaatschap is € 10 per maand. De cannabis die te 
verkrijgen is voldoet voor een grote groep mensen. 
De organisatie maakt mogelijk gebruik van illegaal 
verkregen wiet(-afval). De organisatie lokt daarmee 
een proefproces uit om legalisatie op de landelijke 
politieke agenda te krijgen. 

3. Patiënten zelf: middels een op te richten ‘social club’ 
zou gecontroleerde teelt kunnen worden uitgevoerd. 
Alle benodigdheden voor wietkweek en de 
noodzakelijke kennisoverdracht lopen via de ‘social 
club’. Vooralsnog is dit scenario illegaal. 

4. Overheid: cannabis is op doktersvoorschrift legaal te 
verkrijgen via de apotheek. Door patiënten wordt 
aangegeven dat deze producten wellicht niet de 
juiste samenstelling hebben voor de verschillende 
behoeften van de gebruikers. Niet alle 
zorgverzekeringen vergoeden het. Het is echter wel 

verkrijgbaar en door de producent wordt aan een 
breder assortiment van producten gewerkt.  
 

Conclusie en advies 
Op basis van de gesprekken en de uitgewerkte 
scenario’s kan worden geconstateerd dat er 
mogelijkheden zijn om legaal op doktersvoorschrift wiet 
voor medicinale doeleinden te verkrijgen.  
Indien medicinale wietteelt, ook onder strikte 
voorwaarden, wordt gedoogd, wordt gehandeld tegen 
bestaande wet- en regelgeving.  
Tenslotte kan worden geconstateerd dat ons 
omringende gemeenten (binnen het basisteam) niet 
voornemens zijn om deze vorm van wietteelt te 
gedogen. 
 
Het college deelt de mening van de raad dat medicinale 
cannabis voor mensen die dat medisch gezien nodig 
hebben, toegankelijk en laagdrempelig te verkrijgen 
moet zijn. De discussie over het toestaan van 
medicinaal gebruik van cannabis hoort in die zin op de 
landelijke zorgtafel thuis en een lobby richting Den 
Haag om dit kracht bij te zetten is op zijn plaats. 
 
Indien de Raad besluit om wietteelt voor medicinaal 
gebruik te gedogen, dient zij rekening te houden met 
het gegeven dat de gemeente in dat geval een register 
van gebruikers moet bijhouden en dat zij zelf zorg gaat 
dragen voor de handhaving van de voorwaarden. 
Bovendien dient de Raad rekening te houden met de 
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standpunten van OM en politie die handhavend zullen 
optreden volgens wet- en regelgeving. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
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