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De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 09 mei 2017, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat:
* aan het gebruik van medicinale cannabis een wetenschappelijk bewezen pijn- 
bestrijdende werking wordt toegeschreven bij een aantal ziekten en 
aandoeningen, zoals onder meer een insult verminderend optreden bij epilepsie 
» zorgverzekeraars de kosten van het gebruik van medicinale cannabis 
onvoldoende tot niet vergoeden, hetgeen regulier (semi-illegaal) gebruik 
nodeloos kostbaar maakt
» het kweken voor eigen gebruik van cannabis door patiënten niet erkend wordt 
als medicinale teelt en derhalve als strafbaar wordt aangemerkt 
» alternatieve mogelijkheden om cannabis voor medicinaal gebruik te verkrijgen 
ook illegaal zijn

is derhalve van mening dat:
* dit uit de aard der zaak een ongewenste situatie is die veranderd dient te 
worden
* de oplossing dezer problematiek ultimo ligt bij een afstemming tussen het 
'zorgdomein' (kabinet en zorgverzekeraars) en het 'strafdomein' (kabinet en 
V&J)
» er in beperkte mate en onder voorwaarden zelfteelt van (maximaal) vijf 
planten voor deze medische doelgroep moet kunnen worden toegestaan

en vraagt derhalve het college met klem:
» een brief te sturen aan het Kabinet en (zonodig) de leden van de Tweede 
Kamer waarin zij worden opgeroepen in overleg met alle betrokkenen en met 
name de farmaceutische industrie en de zorgverzekeraars te komen tot een 
oplossing van deze problematiek, dit ter ondersteuning van het op 20 februari in 
de Tweede Kamer aangenomen amendement van GL-lid Van Tongeren.



« voorshands in de 'driehoek' te bespreken cq te bewerkstellingen dat 
momenteel - gedoogde - medicinale thuisteelt niet wordt gecriminaliseerd 
middels inval en ruiming, waardoor tevens - onbedoeld - huisuitzetting dreigt

en gaat verder over tot de orde van di

J.ļ. Heddes - PvdA Schagerr

S.M. Lensink - CDA

J. van de Beek -

M. Bredewold - Wens4U

J.F. Bas - D66

P.F.J. Vriend - Seniorenpartij

F. Teerink - DNA

J.P. Kome.

J.Th. Kroger - JESS

Ü 3 ME! 2017 z&a' ^Stemming, d.d.
S aangenomen 
Q verworpen 
[ĵ overgençoien 
Q ingetroiŵsmvóór stemming 

de griffier I ì\\^


