
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

12 september 2019, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
26 september 2019 
 

De griffier, de voorzitter, 
 
 
H.W. Schotanus-Schutte E.J. Bilder 
 

 
Aanwezige leden van de raad: 
T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van 
Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. 
Beens (SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van 
Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), H. Rietman (PvdA, fractievoorzitter), J.M.B.P. Smits 
(VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga 
(BGZ) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: K.J. Eenkhoorn (PvdA) 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en A. Coster 
alsmede gemeentesecretaris D.S. Ruddijs 

 
Afwezige(n) namens het college van B&W:  

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
Als nieuw agendapunt wordt toegevoegd een motie vreemd aan de orde van de dag 
aangaande oproep legalisering thuisteelt medicinale cannabis (agendapunt 7). Verder wordt 
de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
De heer Hissink spreekt in over ondermijning. 
Mevrouw Fisher - Klaver spreekt in over medicinale cannabis. 

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 2019 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Wethouder Knol doet een voorstel omtrent het rapporteren van gegevens rondom de 
schuldhulpverlening. In het presidium wordt hierover een besluit genomen.   
 



6. Vragenhalfuur raadsleden 
 
De fractie van CU heeft vragen gesteld over de pilot van zonnevelden. 
De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over de cultuurnota en het voormalige 
gemeentehuis in Zwartsluis. 
 

7. Motie vreemd aan de orde van de dag 

 
De fractie van BGZ dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over  

legalisering thuisteelt medicinale cannabis. 
 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 12 
september 
 
Overwegende dat: 

 aan het gebruik van medicinale cannabis een bewezen pijn bestrijdende werking 
wordt toegeschreven bij een aantal ziekten en aandoeningen; 

 de huidige volgens de wet toegestane mogelijkheid om medicinale cannabis te verkrijgen 
kostbaar is en/of de cannabis van onvoldoende juiste kwaliteit is; 

 zorgverzekeraars de kosten van het gebruik van medicinale cannabis niet vergoeden; 

 patiënten hierdoor onvoldoende worden bediend, verstoken blijven van deze 
werkzame stof en onnodig pijn lijden; 

 het kweken voor eigen gebruik door deze groep van patiënten niet is aan te merken als 
het kweken van medicinale cannabis en niet is toegestaan; 

 de strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht van gebruik van cannabis, bij deze 
op medicinaal gebruik aangewezen groep van gebruikers, geen rekening houdt met de 
zorgbehoefte van deze patiënten; 

 alternatieve mogelijkheden om cannabis voor medicinaal gebruik te verkrijgen ook 
illegaal zijn; 
 

is van mening dat: 
 

 dit een ongewenste situatie is waarvoor een oplossing gevonden moet worden; 

 deze oplossing vanuit het zorgdomein (kabinet en zorgverzekeraars) alsmede vanuit 
het strafdomein (wetgeving rond cannabis) zal moeten komen 

 in beperkte mate en onder vastgelegde voorwaarden zelfteelt van maximaal vijf 
planten voor deze doelgroep moet kunnen worden toegestaan; 

 deze problematiek met kracht onder de aandacht van het Kabinet, de Tweede Kamer en 
de zorgverzekeraars moet worden gebracht met een oproep om met een oplossing voor 
deze categorie van patiënten te komen; 

 thuis legaal cannabis moet kunnen worden gekweekt voor medicinaal gebruik zonder 
de beschreven risico’s 

 
verzoekt het College van B&W om: 

 

 een brief te sturen aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer waarin deze 
worden opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de 
farmaceutische industrie en zorgverzekeraars met spoed tot een oplossing van deze 
problematiek te komen; 

 Bij deze ook een oproep aan alle college’s van B&W van de gemeenten in Nederland om 



ook een vergelijkbare brief te sturen aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer. 
 

En gaat over tot de orde van de dag  
 

Namens de fractie van BGZ, B.Tamminga 
 

Besluit: De motie van het college wordt met 11 stemmen vóór van de leden T.  Spoelstra 
(CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), 
C.J.M. Ooms (CU), H. Rietman (PvdA, fractievoorzitter), J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga 
(BGZ) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter) en 7 stemmen tegen van de leden: K. Huisbrink 
(SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens (SGP), K. Kolk (SGP), 
M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA) en M. 
Riezebosch (CDA) aangenomen. 

 
Besluit: de motie wordt aangenomen.  
 

8. Raadsvoorstel Vaststellen Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening 
Sport gemeente Zwartewaterland 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
9. Raadsvoorstel 4e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
10. Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 
 

11. Lijst ingekomen stukken 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen. 
 

12. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt geactualiseerd. 

 
13. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur met het ambtsgebed. 

 


