
   

                                            

Aan de Burgmeester van de gemeente Helmond 

            Helmond, 30 augustus 2019. 

Betreft: Onduidelijkheid omtrent proces motie tweede coffeeshop Helmond 

 

Geachte Burgemeester, 

 

Vandaag hebben we Raadsinformatiebrief 111 ontvangen met als onderwerp: Helmond niet 

genomineerd voor landelijk wietexperiment. Deze raadsinformatiebrief riep bij onze fractie verbazing 

op en vraagt om opheldering. Omdat deze materie uw bevoegdheid is en niet van de raad, is deze 

brief tot u gericht.  

 

Landelijk wietexperiment 

Allereerst vindt Helder Helmond het zeer jammer dat Helmond niet is genomineerd om als 

deelnemende gemeente mee te doen aan het wietexperiment. Onze fractie twijfelt ten zeerste aan 

de meerwaarde om als controlegemeente toch een rol te spelen.  

1. Wilt U Helmond nu gaan aanmelden als controlegemeente? Wat is uw opvatting daarover? 

2. Welke voordelen voor de stad Helmond levert dit op? Wat is uw mening daarover? 

 

Tweede coffeeshop 

In de raadsinformatiebrief heeft u duidelijk gemaakt dat de komst van een tweede coffeeshop alleen 

mogelijk was bij deelname aan het wietexperiment. Dit zou zijn opgenomen in de concept 

beleidsregel coffeeshops. Volgens onze fractie klopt dit niet met de ‘’voorwaarden voor een tweede 

coffeeshop-in Helmond’’ die in de opiniecommissie inwoners op 7 mei is gecommuniceerd. 

Daarnaast is in de raad door U gecommuniceerd om het wietexperiment en het proces van de 2e 

coffeeshop niet te koppelen. Wat nu dus wel gebeurt. De aanvraagprocedure voor de eventuele 2e 

coffeeshop zou namelijk worden opengesteld zodra er duidelijkheid was over deelname van de 

gemeente Helmond aan het wietexperiment. Nu duidelijk is dat onze gemeente niet deelneemt aan 

het wietexperiment is onze fractie zeer benieuwd naar de vervolgprocedure en de beleidsregel.  

1. Klopt het dat U dus afstapt van het eerder gecommuniceerde proces? En waarom? 

2. Om welke reden is er gewacht met het communiceren van de beleidsregel met de raad? 

3. Wanneer verwacht U dat de beleidsregel kan worden gecommuniceerd met de raad? 

 

Helder Helmond is zéér benieuwd naar uw reactie. 

 

Met heldere groeten, 

Namens de Helder Helmond Fractie, 

 

Martijn Rieter, Raadslid Helder Helmond 


