
Christenunie SGP gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAAD

MOTIE 2022-12-16
Onderwerp: Startnotitie Verkennend onderzoek coffeeshop

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 december 2022, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in de decemberrapportage de ambitie is opgenomen om ruimte te bieden aan een coffeeshop 

in gemeente Noordoostpolder;
2. het college de raad om die reden vraagt om € 75.000,00 beschikbaar te stellen voor een 

verkennend onderzoek om ruimte te bieden aan een coffeeshop in de gemeente;
3. er tot nu toe geen coffeeshop is in gemeente Noordoostpolder;
4. beleid ten aanzien voor het eventueel ruimte bieden aan een coffeeshop ontbreekt;
5. kaders voor een verkennend onderzoek daardoor eveneens ontbreken;
6. voor een verkennend onderzoek aanleiding, context, kaders, probleemanalyse en doelen 

nodig zijn om tot een of meerdere onderzoeksvragen te komen,

van mening dat
1. de raad een belangrijke kaderstellende rol heeft ten aanzien van nieuw beleid om alle 

belangen af te kunnen wegen voor het al dan niet ruimte bieden aan een coffeeshop;
2. de coffeeshop in de bredere context van preventie drugsgebruik en verslavingszorg geplaatst 

moet worden;
3. neveneffecten meegewogen moeten worden,

verzoekt het college
1. de raad een startnotitie voor te leggen waarin

a. aanleiding, context, kaders, probleemanalyse en doelen geformuleerd zijn om tot een of 
meerdere onderzoeksvragen te komen ten behoeve van het verkennend onderzoek;

b. de beleidsterreinen ten aanzien van het preventieve drugsbeleid en verslavingszorg, en 
de daarin gestelde doelen, als bredere context meegenomen worden;

2. de startnotitie aan de raad voor te leggen ter vaststelling, zodat deze in de gelegenheid is om 
zijn aanvullende kaders en aandachtspunten aan het college mee te geven

en gaat over tot de orde van de dag.

ONS Berthoo Lammers
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Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen



12-12-2022 Individuele stemresultaten 21:31

Motie 2022-12-16 CU-SGP CDA - Startnotitie verkennend onderzoek
Politiek» Unie J.L.P. van Os Tegen
A. Evers Voor PvdA
W.C. Haagsma Tegen H. van der Linde Tegen
A.L. Heerspink Voor L. Mulder Tegen
Y. Knobbout Voor Groen Links
T.E. Langenberg Tegen H.M. Hekkenberg Tegen
A.Tulnenga Tegen S.J. Schrijver Voor
CDA D8B
L. Geerts Voor M.W. van Wegen Tegen
M.T. Goelema Voor CU-SGP
M.B.W. Uitdewilllgen Voor S. de Boer Voor
M.vanderSlikke Voor Y. M. van der Horst Voor
J.B.M. Bus Voor G. Lambregtse - Baan Voor
ONS J.W. Slmonse Voor
B.J. Allng Voor
S.G. Bosman Voor
L.H.M. Lammers Voor
H.M. Wledljk Voor
VVD
J.M. Halma Tegen Voor ■Hl I ^
A. Kromkamp Tegen Tegen |


