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Aan de raad, Schagen

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 27-juni-2019

Overweging/constatering dat:

Mensen met Parkinson, extreme slaapstoornissen of die chemokuren moeten volgen 
Wiet -olie moeten kunnen gebruiken om hun klachten te verlichten.
Op teelt voor eigen gebruik een boete staat. Ook op minder dan vijf wietplanten. 
Mensen in medische nood wietplanten telen, zwaar worden getroffen als de planten 
worden afgepakt door controlerende instanties.
Mensen moeten onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis kunnen kweken 
Zonder risico te lopen van vervolging en of huisuitzetting door verhuurders.
Er in andere gemeenten mensen zijn, die zich aan de richtlijnen van de PGMCG 
houden en in het bezit zijn van een schríftelijke toestemming van de burgemeester 
om 5 planten voor medicinaal gebruik te mogen telen.
Het bezit en telen wordt wel gecontroleerd door de betreffende gemeente.

Verzoekt:
Gedoogsteun van de burgemeester, voor mensen in de gemeente Schagen die om 
hun medische klachten te verlichten maximaal 5 planten voor medicinaal gebruik, 
thuis kunnen telen. Dit onder strikte voorwaarden volgens het PGMCG-model. 
https://www.pgmce.nl/medicinale-thuiskweek/
Dit om thuis cannabis te kunnen kweken voor eigen medicinaal gebruik zonder de 
beschreven risico's.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:

Marjon Fisher voert de strijd voor veel mensen, die gebaat zijn bij het gebruik van medicinale 
wiet. Recent heeft zij onze gemeenteraad wederom opgeroepen om actie te ondernemen 
voor de inwoners die hun kwaliteit van leven danken aan wietolie.
Na haar heldere verhaal en haar sterk betoog voor het recht op thuiskweek van medicinale 

wiet, eerst in 2017 en recent opnieuw, staan de patiënten nog steeds met lege handen.


