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Geachte Burgemeester,  
 
Afgelopen dinsdag was er een webinar over coffeeshops. Vooraf is er een persbericht naar de media 
gestuurd met een foutieve constatering. Namelijk: ‘’De informatie die raads- en commissieleden tijdens deze 
bijeenkomst krijgen, draagt bij aan de politieke discussie die op een later moment over dit thema gevoerd 
wordt.’’ Dit klopt niet en moet volgens Helder Helmond worden hersteld. Want op 30 oktober 2018 bij de 
vaststelling van de begroting 2019 is de motie van Helder Helmond ‘’criteria 2e coffeeshop’’ met ruime 
meerderheid door de raad aangenomen. Met alle fracties zijn afzonderlijk gesprekken gevoerd waarvan de 
input besproken is in de commissie. En toen heeft de politieke discussie dus al plaatsgevonden.  
 
Verschillende media hebben deze boodschap uit het persbericht nadrukkelijk overgenomen in hun 
nieuwsberichten. Dit is foutieve communicatie naar onze inwoners toe en dit betreurt onze fractie ten 
zeerste. Zeker omdat in dit dossier draagvlak van uiterst belang is. Helder Helmond geeft om bovenstaande 
reden U een dringend advies om deze gemeentelijke fout te herstellen. Onze fractie opteert om een 
persbericht op te stellen waarin zowel de exacte gang van zaken omtrent coffeeshops als het verdere 
vervolg na het webinar duidelijk wordt gemaakt. Met als resultaat dat de inwoners goed geïnformeerd 
worden in dit dossier. Bent U daartoe bereid?  
 
En tevens verzoekt Helder Helmond om in het vervolg bij persberichten van podiumbijeenkomsten de 
voorbereidende werkgroep te betrekken. Bent U daartoe bereid?  
Gezien de actualiteit van het onderwerp vragen we U om deze brief zo spoedig mogelijk te behandelen.  
Met belangstelling zien we uw reactie op ons verzoek tegemoet.  
 
Met vriendelijk groet,  
Namens fractie Helder Helmond 
Michael Rieter, Martijn Rieter, Alexandra Koolen, Louis van de Werff & René van de Westerlo. I 
 
 
 
 
Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 
 
De fractie van Helder Helmond heeft op 1 oktober 2020 schriftelijk vragen gesteld over de gemeentelijke 
externe communicatie over de digitale Podiumbijeenkomst ‘Coffeeshopbeleid gemeente Helmond’ die op 29 
september jl. plaatsvond.  
 
De fractie meent dat in onze berichtgeving naar buiten toe ten onrechte is vermeld dat de 
Podiumbijeenkomst tot doel heeft om bij te dragen aan de lopende politieke discussie over het al dan niet 
bijstellen van het lokale coffeeshopbeleid. Volgens de fractie is geen sprake meer van een ‘lopende politieke 
discussie’. De fractie dringt daarom aan op rectificatie van onze eerdere berichtgeving hierover. Tenslotte 
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doet de fractie de suggestie om bij het versturen van persberichten over Podiumbijeenkomsten voortaan de 
uit uw raad samengestelde voorbereidende werkgroep te betrekken.  
  
Wij delen het standpunt van de fractie van Helder Helmond niet. Het is juist dat, nadat uw raad eind 2018 de 
motie ‘tweede coffeeshop Helmond’ heeft aangenomen, inmiddels al enige politieke discussie is gevoerd 
over het coffeeshopbeleid. Finale bestuurlijke besluitvorming over het al dan niet bijstellen van het 
coffeeshopbeleid heeft evenwel nog niet plaatsgevonden. In algemene zin geldt dat het raadsinstrument van 
de Podiumbijeenkomst naar zijn aard bedoeld is om uw raad te voorzien van meer informatie over een 
bepaald thema of onderwerp, zodat uw raad daarover op een later moment (nog) beter geïnformeerd kan 
beraadslagen in de daartoe bestemde gremia. Dit geldt zeker ook voor de recente Podiumbijeenkomst van 
29 september over het coffeeshopvraagstuk. Deze informatiebijeenkomst was en is bedoeld als opmaat naar 
finale besluitvorming hierover, ná voltooiing van de politieke discussie hierover. Het precieze moment 
waarop de politieke discussie over dit onderwerp zal worden voortgezet zal weldra in een 
Presidiumvergadering worden besproken.  
  
Gelet hierop zien wij geen aanleiding om de eerdere berichtgeving over de Podiumbijeenkomst van 29 
september jl. te rectificeren.  
  
De suggestie van de fractie om de uit uw raad samengestelde werkgroep die is belast met de voorbereiding 
van een Podiumbijeenkomst voortaan te betrekken bij het versturen van een persbericht, is een onderwerp 
dat door de raadsgriffie zal worden besproken in de voorbereidingsgroep. 
  
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel  H.J. de Ruiter 
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