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Samenvatting 

De door het VNG-bestuur ingestelde bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid heeft 

op 30 november 2015 haar rapport ‘Het failliet van het gedogen’ opgeleverd en aangeboden aan 

het VNG-bestuur. Het standpunt van het VNG-bestuur naar aanleiding van het rapport is verwoord 

in bijgaand position paper. In het position paper wordt onder meer voorgesteld om bij een volgend 

kabinet te pleiten voor experimenteerruimte om de cannabisketen van productie tot en met 

verkoop eenduidig te regelen. Het VNG-bestuur stelt voor om in te stemmen met de in het position 

paper verwoorde inhoudelijke lijn.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Het VNG-bestuur heeft in 2015 de bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid 

ingesteld. De bestuurlijke werkgroep 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. Op 30 november 2015 

heeft de bestuurlijke werkgroep haar rapport ‘Het failliet van het gedogen’ opgeleverd en 

aangeboden aan het VNG-bestuur. Het VNG-bestuur heeft toegezegd om op de ALV op 8 juni 

2016 met een standpunt te komen op basis van het rapport. 

 

Proces 

In april dit jaar hebben we een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd en een informele 

enquête onder de leden van de VNG gehouden. In de bijeenkomsten en enquête hebben we de 

aanbevelingen uit het rapport van de bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid nader 

toegelicht en getoetst. Daarnaast is in de bijeenkomsten voornamelijk stil gestaan bij 

uitgangspunten en randvoorwaarden van experimenten die bepleit worden vanuit de bestuurlijke 

werkgroep. Verder heeft er op directeurenniveau een gesprek plaatsgevonden met zowel het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op 

basis van het rapport, de bijeenkomsten, de enquête en het gesprek met stakeholders heeft het 

VNG-bestuur een standpunt ingenomen over het rapport van de bestuurlijke werkgroep 

Modernisering Cannabisbeleid. Dit standpunt is verwoord in bijgevoegd position paper. 
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Naar experimenteerruimte voor het regelen van de achterdeurproblematiek 

Het VNG-bestuur volgt de lijn van de bestuurlijke werkgroep, waarin zorgen worden geuit over 

problematisch cannabisgebruik, de kwaliteit en de samenstelling van verkochte cannabis en over 

de ondermijnende werking die uitgaat van cannabisproductie en -handel. Net als de bestuurlijke 

werkgroep pleit het VNG-bestuur 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. 

 

Het VNG-bestuur ziet het scenario waarbij de gehele keten rondom cannabis geregeld wordt als 

de enige levensvatbare manier om bovenstaande punten zo goed mogelijk te bewerkstelligen. Het 

bestuur pleit dan ook 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. 

 

Position paper 

In bijgevoegd position paper wordt de redeneerlijn op basis van het rapport van de bestuurlijke 

werkgroep verder uitgewerkt en wordt ook de te bepleiten experimenteerruimte verder voorzien 

van randvoorwaarden.  

 

Het VNG-bestuur vraagt de leden van de VNG in de ALV in te stemmen met deze inhoudelijke lijn 

zoals verwoord in het position paper. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

 

Mr J.H.C. van Zanen 

Voorzitter VNG 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 

http://www.vng.nl/

