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Geachte heer, geachte mevrouw,

Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente unaniem de bijgaande 
motie aangenomen. Wat betreft de inhoud volstaan wij met verwijzing daarnaar.
Ter uitvoering van de motie wordt uw gemeenteraad opgeroepen om zich op gelijke manier 
uit te spreken als de raad van Hof van Twente en zich op gelijke manier sterk te maken 
richting het Kabinet en de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Hoogachtend,



MOTIE R éljSH

Onderwerp: oproep legalisering thuisteelt medicinale cannabis

De raad van de gemeente Hof van Twente, in vergadering bijeen op 14 februari 2017: 

gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat:

• aan het gebruik van medicinale cannabis een bewezen pijn bestrijdende werking wordt toegeschreven 
bij een aantal ziekten en aandoeningen;

• de huidige volgens de wet toegestane mogelijkheid om medicinale cannabis te verkrijgen kostbaar is 
en/of de cannabis van onvoldoende juiste kwaliteit is;

• zorgverzekeraars de kosten van het gebruik van medicinale cannabis niet vergoeden;
• patiënten hierdoor onvoldoende worden bediend, verstoken blijven van deze werkzame stof en onnodig 

pijn lijden;
• het kweken voor eigen gebruik van cannabis door deze groep van patiënten niet is aan te merken als 

het kweken van medicinale cannabis en niet is toegestaan;
• de strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht van gebruik van cannabis, bij deze op medicinaal 

gebruik aangewezen groep van gebruikers, geen rekening houdt met de zorgbehoefte van deze 
patiënten;

• alternatieve mogelijkheden om cannabis voor medicinaal gebruik te verkrijgen ook illegaal zijn; 

is van mening dat:

• dit een ongewenste situatie is waarvoor een oplossing moet gevonden;
• deze oplossing vanuit het zorgdomein (kabinet en zorgverzekeraars) alsmede vanuit het strafdomein 

(wetgeving rond cannabis) zal moeten komen;
• in beperkte mate en onder vastgelegde voorwaarden zelfteelt van vijf planten voor deze doelgroep moet 

kunnen worden toegestaan;
• deze problematiek met kracht onder de aandacht van het Kabinet, de Tweede Kamer en de 

zorgverzekeraars moet worden gebracht met een oproep om oplossing voor deze categorie van 
patiënten te komen;

draagt het college op:

• een brief te sturen aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer waarin deze worden 
opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en 
zorgverzekeraars, met spoed tot een oplossing van deze problematiek te komen;

• deze motie aan alle gemeenteraden in Nederland te sturen met het verzoek om zich op gelijke mate uit 
te spreken en zich op gelijke manier sterk te maken richting het Kabinet en de Tweede Kamer;


