
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 24-10-2022

Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Wijziging nota integraal drugsbeleid experiment gesloten coffeeshopketen (wensen en bedenkingen) 
(12 oktober 2022), Wijziging-nota-integraal-drugsbeleid-experiment-gesloten-coffeeshopketen-
wensen-en-bedenkingen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Boudina Lont – concernadviseur OOV, 050-3677218, boudina.lont@groningen.nl 

Joost de Graaf – bestuursadviseur (BGM),  06-11035110, joost.de.graaf@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De Gemeente Groningen doet mee aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Doel van dit 
experiment is om te kijken of een gesloten keten van teelt, levering tot en met verkoop van op 
kwaliteit gecontroleerde hennep mogelijk is. Tijdens dit experiment is landelijke regelgeving van 
toepassing. In deze regelgeving staat onder meer waar coffeeshops zich aan moeten houden en op 
welke onderdelen de burgemeester nadere regels mag stellen. Gevolg is dat de lokale regels in 
Groningen hierop moeten worden aangepast. Daarvoor moet de Nota integraal drugsbeleid 
gewijzigd worden. In deze brief informeert het college de raad over deze wijzigingen en vraagt het 
college om uw wensen en bedenkingen.

Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. (Bij wel spreektijden) De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten.
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Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Er wordt gekozen voor een meningsvormende sessie omdat er wordt gevraagd om wensen en 
bedenkingen van de raadsleden. Tevens is er tijdens de Sessie veiligheid al een beeldvormende sessie
geweest over het experiment gesloten coffeeshopketen.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Drugsbeleid 

Nadere informatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-
wietexperiment/voorwaarden-gemeenten-in-wietexperiment 
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