
 

Vragen voor het vragenuur  
 

 

Datum: 30-09-2021 

 

Onderwerp: Noodkreet richting Den Haag: 'Legaliseer softdrugs 

 

Inleiding: 
 
Onder de kop ´Noodkreet richting Den Haag: 'Legaliseer softdrugs'’ zag de fractie van GroenLinks een 
bericht van 18 september op de site van RTV-Noord. Daarin stond vermeld dat in totaal 37 
burgemeesters, waarvan 8 uit de provincie Groningen, een document hadden gestuurd naar Den Haag. 
In dit document werd de problematiek aangestipt rondom de drugscriminaliteit. Ze pleiten in dit manifest 
voor de legalisering van de soft-drugs, om de vruchteloze handhaving op de criminaliteit tegen te gaan. 
Door een wapen uit handen te slaan van de criminelen, namelijk ‘GELD’ is de verwachting dat de 
aanpak zinvoller kan zijn. 
Alle Groninger burgemeesters hebben dit document aan het Rijk ondertekend. De burgemeester van 
Midden-Groningen heeft dat echter nagelaten. 
 

 

Dat brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 
 

a. Wist burgemeester Adriaan van Hoogendoorn van bedoeld document? 
b. Zo ja, is hem gevraagd medeondertekenaar te zijn? 
c. Zo ja, is deze vraag hem voorgelegd uit hoofde van zijn functie als burgemeester? 
d. Zo ja, welke redenen heeft de burgemeester opgevoerd om een handtekening onder het 

document te weigeren? 
e. Is de burgemeester bekend met de aangenomen motie “Deelname Wietexperiment” van 21 juni 

2018, ingediend door GroenLinks, D’66, VVD en PvdA?   
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Moties/aangenomen/2018-06-21-Motie-
gemeenteraad-deelname-wietexperiment-1.pdf?fbclid=IwAR1cfzpS00HzmhJM3qYV-Tso7M-
se_Wpx4lzlQL53GYPhKFAU5IV1KHQaC0  

f. Tot slot, is zijn besluit tot stand gekomen na overleg met het college? Of misschien na overleg 
met de gemeenteraad? 

 
Nadere toelichting. 
 
Acht Groningse burgemeesters hebben hun handtekening gezet onder een manifest waarin ze Den 
Haag oproepen meer te doen tegen 'ondermijnende' criminaliteit. 
 
'Al jaren vechten bestuurders tegen deze uitwassen. We maken streng beleid, nog strengere 
verordeningen, weren criminelen uit de buurt van kwetsbare inwoners, rollen hennepkwekerijen en 
drugslabs op, trekken samen met politie en openbaar ministerie op om de gemeente uit te kammen 
maar na iedere overwinning ligt de horizon weer een stukje verder weg', schrijven in totaal 37 
burgemeesters in hun document. 
 
'Legaliseer softdrugs' 
Ze hebben daarom vier eisen richting Den Haag geformuleerd: 'Pak en pluk de criminelen', 'breek de 
gouden roltrap af', 'legaliseer softdrugs' en 'mobiliseer de samenleving'. Daarmee vragen ze om 
uitbreiding van capaciteit bij politie en justitie en meer geld om te voorkomen dat jeugd de criminaliteit 
wordt ingetrokken. Door softdrugs te legaliseren wordt het onaantrekkelijk voor kwetsbare mensen om 
in de criminaliteit te stappen. Regulering zou beter zijn, vinden de opstellers van het manifest. 
 

https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Moties/aangenomen/2018-06-21-Motie-gemeenteraad-deelname-wietexperiment-1.pdf?fbclid=IwAR1cfzpS00HzmhJM3qYV-Tso7M-se_Wpx4lzlQL53GYPhKFAU5IV1KHQaC0
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Moties/aangenomen/2018-06-21-Motie-gemeenteraad-deelname-wietexperiment-1.pdf?fbclid=IwAR1cfzpS00HzmhJM3qYV-Tso7M-se_Wpx4lzlQL53GYPhKFAU5IV1KHQaC0
https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Moties/aangenomen/2018-06-21-Motie-gemeenteraad-deelname-wietexperiment-1.pdf?fbclid=IwAR1cfzpS00HzmhJM3qYV-Tso7M-se_Wpx4lzlQL53GYPhKFAU5IV1KHQaC0


 
In onze provincie hebben acht burgemeesters de noodkreet ondertekend. Het gaat om de bestuurders 
van Groningen, Het Hogeland, Stadskanaal, Westerwolde, Eemsdelta, Oldambt, Pekela en Veendam. 
 
 
 

Namens de fracties van GroenLinks en VVD, 
 
Albert Bosscher  

 
 
 
 

 
Algemene informatie: Vragen voor het vragenuur  kenmerken zich als  informerende vragen over actualiteiten. Raadsleden 
kunnen tijdens de vergadering niet-technische vragen stellen. Er is geen debat mogelijk waardoor verantwoordingsvragen buiten 
de orde zijn 
 
Informatie voor de raad:  Vragen moeten worden ingediend uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering om 
12:00 uur. Deze vragen zullen in de raadsvergadering mondeling  worden beantwoord. 
Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft kunnen, na het onder punt 1 genoemde tijdstip, over dat onderwerp informatieve vragen 
worden gesteld. De vragenstellers moeten er rekening mee houden dat er niet onmiddellijk een adequaat antwoord gegeven zal 
kunnen worden. Daarvoor geldt als afspraak dat de antwoorden op deze actuele vragen binnen 7 dagen in de vorm van een door 
het college(lid) opgestelde schriftelijke memo, na tussenkomst van de griffier in de dagmail toegezonden krijgen.  
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: 
De griffie mailt (outlook) de vraag naar de professionals in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder, directeur en 
voorzitter van de raad. De professional informeert de portefeuillehouder over de beantwoording van de vraag. Afhankelijk van de 
vraag neemt de professional de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
portefeuillehouder beantwoordt de vragen mondeling tijdens het vragenuur. Mocht dit niet lukken is het aan de professional om de 
portefeuillehouder te informeren dat beantwoording van de vragen op zo’n korte termijn niet mogelijk is en ook om aan te geven 
waarom dan niet en een nieuwe termijn aan te geven zodat de wethouder dit kan aangeven in het vragenuur. 
 
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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