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Onderwerp

Gedoog thuiskweek medicinale cannabis

Deelnemende partijen

SP

Vergadering

Begroting 4 november 2021
Constaterende dat:
•

Medicinale cannabis bewezen effectief blijkt voor de verlichting of
pijnbestrijding van verschillende ziekten of aandoeningen zoals MS, de
ziekte van Parkinson, epilepsie, kanker, de ziekte van crohn, psoriasis,
ALS of Huntington.

•

Medicinale cannabis sinds 2018 niet meer wordt vergoed vanuit het
basispakket. Daardoor is de aanschaf van medicinale cannabis bij een
apotheek of coffeeshop voor veel mensen te kostbaar.

•

Er diverse geluiden zijn van patiënten die aangeven dat de cannabis
van de apotheek niet afdoende werkt ten opzichte van zelfkweek.

•

Medicinale cannabis veel stress met zich meebrengt voor deze groep
mensen die afhankelijk is van medicinale cannabis. Het risico om
onnodig gecriminaliseerd te worden, is altijd daar; daardoor raken
mensen met serieuze gezondheidsklachten nog verder in de knel.

•

De gemeente Tilburg een goedwerkend systeem heeft bedacht rondom
de thuiskweek van medicinale cannabis, dat sinds 2016 van kracht is
https://nos.nl/artikel/2131784-tilburg-staat-kweken-medicinalecannabis-toe

Overwegende dat:
•

Patiënten die baat hebben bij medicinale cannabis onnodig lijden door
de huidige regelgeving.

•

Het onwenselijk is dat deze groep mensen onterecht als crimineel
kunnen worden behandeld.

•

De gemeente Gorinchem naar een goede, werkende oplossing wil
zoeken voor haar inwoners.

•

Medicinale cannabis een prangend onderwerp is dat in vele andere
gemeenten leeft

Gorinchem
Verzoekt het college:

•

Om de landelijke politiek op te roepen om helder beleid te maken
rondom medicinale cannabis en dit los te koppelen van recreatieve
cannabis

•

Gedoogsteun (in samenwerking met de lokale driehoek) voor de
zelfkweek van maximaal vijf planten voor de mensen in de gemeente
Gorinchem die voor verlichting van hun medische klachten afhankelijk
zijn van medicinale cannabis.
Dit om te voorkomen dat medicinale cannabis ten onrechte
gecriminaliseerd wordt, met alle gevolgen van dien.
Deze vorm van gedogen kan volgens de afspraken die PGMCG
(Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers) al
eerder met de gemeente Tilburg heeft gemaakt.

Deze voorwaarden zijn als volgt:
o
o
o

o
o
o
o
o
o

U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen;
Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn;
U dient te beschikken over een medische verklaring van een BIGgeregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik.
De verklaring van de BIG-geregistreerdezorgverlener moet ondertekend
zijn en zijn voorzien van een dagtekening, waarbij de verklaring niet ouder
dan 5 jaar mag zijn;
U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning;
U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteitsvoorziening
voor wat betreft de lamp(en) die u voor deze planten gebruikt;
De cannabis strikt voor eigen gebruik is;
Verkoop aan derden niet is toegestaan;
Beroeps -of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan;
De teler moet meerderjarig zijn.

https://www.pgmcg.nl/medicinale-thuiskweek/

En gaat over tot de orde van de dag.
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