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Onderwerp: Helmond niet genomineerd voor landelijk wietexperiment

Geachte leden van de raad,
Begin juni heb ik mede op uw verzoek aan de minister middels een officiële brief de interesse van de
gemeente Helmond kenbaar gemaakt voor deelname aan het landelijke experiment met een gesloten
coffeeshopketen (beter bekend onder de naam ‘wietproef’). Vandaag heeft de ministerraad definitief bekend
gemaakt welke tien van de totaal aangemelde gemeenten zijn genomineerd voor deelname aan het
experiment. Helmond is daarbij niet genomineerd als deelnemende gemeente
Een logische vervolgstap op het rapport ‘Het failliet van het gedogen’
Het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het herijken van het Nederlandse coffeeshopbeleid,
en het vinden van een beter alternatief voor het huidige gedoogbeleid, vormden voor de gemeente Helmond
de overtuigende redenen om haar belangstelling voor deelname aan het experiment bij de minister onder de
aandacht te brengen. Ik heb u hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (RIB 079).
Met name de dagelijkse praktijk, waarin ook in Helmond de nadelen van het huidige gedoogbeleid zichtbaar
zijn, zag ik als een belangrijk argument om aan het experiment mee te willen doen. Het is dan ook jammer
dat dit niet is gelukt. Tegelijkertijd ligt mijn motivatie vooral in het vinden van een oplossing voor de
ongewenste maatschappelijke effecten die het Nederlandse gedoogbeleid momenteel teweeg brengt.
Ik beschouw het experiment als een stap in de juiste richting voor het (uiteindelijk) vinden van een reëel
alternatief voor de huidige illegale achterdeur. Het is daarmee een belangrijk vervolg op het rapport ‘Het
failliet van het gedogen,’ dat ik samen met de overige leden van de Bestuurlijke Werkgroep Modernisering
Cannabisbeleid (VNG) in 2015 schreef.
Uiteraard zal ik, ook nu Helmond niet genomineerd is voor het experiment, het verloop van en de inzichten
rondom het landelijke wietexperiment nauwgezet volgen.
Motie tweede coffeeshop in Helmond
In de concept beleidsregel coffeeshops is opgenomen dat de mogelijkheid voor de vestiging van een tweede
coffeeshop pas wordt opengesteld na definitieve deelname van Helmond aan het experiment gesloten
coffeeshopketen. Daarmee was de komst van de tweede coffeeshop alleen mogelijk bij deelname aan het
experiment. Ten aanzien van de door u aangenomen motie van 30 oktober 2018 om de criteria voor de
vestiging van minstens nog één coffeeshop te herzien, is nu een nieuw afwegingsmoment ontstaan.
Hierover ga ik de komende periode met u in gesprek.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Mevrouw P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel
Burgemeester van Helmond

