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MOTIE BESCHIKBAARHEID, BEREIKBAARHEID EN 
BETAALBAARHElD VAN MEDICINALE CANNABIS 

Voorstelnummer: 

De gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn, in vergadering bijeen op 1 juni 2017 

gehoord de beraadslagingen 

Overwegende dat: 
• De beschikbaarheid van medicinale cannabis beperkt is 
• De bereikbaarheid van medicinale cannabis zeer beperkt is 
• De betaaibaarheid van medicinale cannabis te wensen over laat 

Is van mening dat: 
• De beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaaibaarheid van medicinale cannabis voor 

patiënten verbeterd moet worden 

Constateert dat: 
• Dit buiten de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de gemeente ligt, maar bij de 

Rijksoverheid en bij het ministerie van VWS in het bijzonder 

Verzoekt 
• Het college van Burgemeester en Wethouders bijgevoegde brief en verklaring te versturen 

naar de Tweede Kamer en naar de minister van VWS. 

Namens de fracties van GB, PvdA, VVD, CDA, CU en D66 

CDA Ankie Huijin~. on . 

CU: Erik Braam ~J_) 
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Verklaring gemeente Borger-Odoorn met betrekking tot beschikbaarheid, 
bereikbaarheid en betaaibaarheid van medicinale cannabis 

Medicinale cannabis wordt in Nederland door patiënten, die lijden aan een ernstige 
ziekte, gebruikt ter bestrijding van pijn. Naar schatting 4000 á 5000 patiënten 
gebruiken medicinale cannabis, zoals bijvoorbeeld THC-olie. 
Sinds 1 januari 2017 zijn verzekeraars gestopt om THC-olie te vergoeden. 
Thuisteelt van cannabis is volgens de Opiumwet niet legaal; bezit, handel, verkoop 
en productie is strafbaar. 
In verschillende gemeenten wordt (of is) de discussie gevoerd om thuisteelt van 
hennep voor medicinale doeleinden te legaliseren (Tilburg, Schagen, Hof van 
Twente). 

Op 11 mei 2017 is in de gemeenteraad van Borger-Odoorn een discussie gevoerd 
met als inzet het zoeken naar oplossingen van de volgende problemen: 
1. De beschikbaarheid, 
2. de bereikbaarheid en 
3. de betaaibaarheid 
van medicinale cannabis voor patiënten die baat hebben bij gebruik ervan (in 
verschillende vormen). 

Beschikbaarheid 
In Nederland heeft één (1) apotheek (Transvaal Apotheek in Den Haag) 
toestemming van het Rijk om THC-olie te vervaardigen en te declareren bij 
zorgverzekeraars. 
Sommige patiënten kweken zelf de cannabis en maken er bijvoorbeeld THC-olie van. 
Andere patiënten kopen cannabis en verwerken het voor medicinale doeleinden. 
Wij concluderen hieruit dat medicinale cannabis in Nederland beschikbaar is, zij het 
op beperkte schaal. 

Bereikbaarheid 
Niet iedere patiënt voelt zich veilig of comfortabel bij het zelf kopen van cannabis in 
een coffeeshop of telen. Als je niet zelf wilt kweken, omdat het strafbaar is en niet 
naar de coffeeshop wilt, omdat je je ongemakkelijk voelt, ben je aangewezen op de 
Transvaal Apotheek. 
Onze conclusie is dat de bereikbaarheid van medicinale cannabis zeer beperkt is. 

Betaaibaarheid 
Met ingang van 1-1-2017 zijn de verzekeraars gestopt met vergoeden van THC-olie 
uit de basisverzekering. 
Onze conclusie is dat de betaaibaarheid te wensen over laat, nu de vergoeding door 
vrijwel alle verzekeraars is gestopt. 

De gemeenteraad van Borger-Odoorn vindt legalisering van thuisteelt van medicinale 
cannabis ongewenst. 

De gemeenteraad van Borger-Odoorn concludeert na zijn discussie dan ook, dat de 
verbetering van de beschikbaarheid-bereikbaarheid-betaalbaarheid van medicinale 
cannabis, niet gezocht moet worden in legalisering van thuisteelt, maar in het (weer) 
opnemen van het gebruik van medicinale cannabis binnen de dekking van de 
Zorgverzekeringswet en in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). 

De gemeenteraad van Borger-Odoorn roept u en uw collega's in het kabinet dan ook 
op, om deze oplossingsrichting verder te onderzoeken. Graag vernemen wij uw 
reactie op onze oproep. 

Namens de gemeenteraad van Borger-Odoorn 


