	
  
CONCEPT Verslag 3 april 2014 bezoek mevrouw Marith Rebel, 2e Kamerlid PvdA, in het gebouw
van de 2e Kamer, Den Haag

Aanwezig Tiny Tol, Flora Mesbah, Jacques Groffen, Alfred Lagerweij, namens de Stichting Moedige
Moeders Nederland, allen bestuurslid, en Marith Rebel, lid van de 2e Kamer namens de PvdA.
Prettig verlopen gesprek. Jacques Groffen biedt het boek Cokepunt aan.
Na een rondje wie is wie gaan we van start.
Mevrouw Rebel zit sinds september 2013 in de 2e Kamer, was voorheen huisarts in Amsterdam-West
[en is lid van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen]. Ze heeft flinke ervaring met de
problematiek van de coffeeshops, met drugs en alcoholverslaafden, huiselijk geweld, schulden,
criminaliteit, crisisdienst GGZ. Tevens maakt ze melding van een familielid met Multiple Sclerose,
die naast medicinale drugs, aankopen verricht in coffeeshops en klaagt over de vervuilde kwaliteit.
Ook heeft ze een aantal werkbezoeken gebracht aangaande de problematiek. Tevens noemt ze het
kabinets beleid van scherpe preventie en verhoging van de leeftijd 18 jaar voor alcohol en roken en het
kleinere aanbod van verkooppunten van tabak en de verhoging van de accijns. Plus het verhaal van de
niet-uit-ontwikkelde hersenen tot 23 jaar. Cannabis is minder schadelijk dan alcohol.
Kort en goed stelt ze zich op het standpunt dat de huidige drugs in coffeeshops sterk vervuild zijn en
dat daarin verbetering moet komen. Ze pleit voor het reguleren. Ze meent dat de huidige focus in de
huidige discussie teveel ligt op Justitie.
Mevrouw Rebel was deelnemer, namens PvdA, tijdens het Algemeen Overleg[AO] van VenJ en
VWS, over het Coffeeshopbeleid, op 19 februari 2014, waarbij ze het standpunt uit het Regeerakkoord
-ofwel niet reguleren- innam.
Mevrouw Rebel is van plan, nog voor de zomer 2014, het initiatief te nemen voor een Algemeen
Overleg [AO], met alleen de staatssecretaris Van Rijn, aangaande het volksgezondheidsaspect in
het coffeeshopbeleid.[zonder VenJ]. [Magda Berndsen, D’66 –VenJ, specialist; Vera Bergkamp,
D’66-VWS-specialist].
Op 3 april, dat wil zeggen later vanmiddag om 16.30 uur, vindt het tijdens het AO Coffeeshopbeleid
toegezegde gesprek plaats met Minister Opstelten, namens deze, met de directeur Veiligheid en
Bestuur, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Tiny en Flora maken gedetailleerd melding van de problematiek in het Volendamse en vanuit de
diverse lokale Moedige Moeders afdelingen, die allen door vrijwilligers worden gerund.
Tiny Tol zou graag onderzoek laten doen. onder andere naar allergieen door wiet, mede naar
aanleiding van het tijdens het Symposium van de Medical Women Association of Belgium, op 16
november 2013 is aangekaart. Zie onderaan. Het huidige drugsbeleid is dweilen met de kraan open.
Jacques en Alfred stellen, mede door de gehouden Rioolwateronderzoeken, dat er in Nederland veel
meer drugs gebruikt worden dan door de lokale bestuurders wordt aangenomen. Ouders en gezinnen
zitten vervolgens met de gebakken peren, terwijl in de slechtste gevallen, langdurige ziekte optreedt,

overgaand in WAO of vroegtijdig overlijden. Ook is echtscheiding en scherpe gezinsproblematiek bij
de overige kinderen, als maatschappelijk probleem. Dweilen met de kraan open.
Alfred stelt dat Moedige Moeders tegen de voorgenomen regulatie van drugs zijn, en hebben
gereageerd op het Manifest Joint Regulation. Moedige Moeders Nederland hebben op 23 april een
gesprek met Wethouder Everhardt, naar aanleiding van een reactie Everhardt op onze brief.
De argumentatie van veel beginnende jongeren is‘’Als de overheid deze drugs toestaan, is er geen
gevaar’’, wordt steeds opnieuw genoemd! Maar coffeeshops zijn drugs-winkels. Buiten Nederland
staat Nederland bekend, dat ze de drugs hebben gelegaliseerd.
Alle drugsverslaafden zijn met soft drugs begonnen, alhoewel de argumentatie 35 jaar geleden	
   –tot nu
toe- was dat er geen sprake zou kunnen zijn dat soft drugs gebruikers harddrugsgebruikers zouden
worden. Tevens is het roken van soft drugs een zware vorm van roken die tevens tal van bijwerkingen
creeert. Zie kortheidshalve de bijlage van het verslag van Symposium Medical Women Association of
Belgium, op 16 november 2013, waarvan Jacques Marith Rebel een kopie overhandigt.
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