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Op 17 Maart 2021 worden de 2ekamerverkiezingen gehouden. 
De meeste politieke partijen hebben de programma's al gereed. 
Wij hebben fragmenten uit de programma's van de partijen welke over de aspecten van het gebruik van 
drugs handelen. 
 
 
CDA: Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de 
romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij 
versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik. Wij willen een duidelijke 
kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en 
drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting 
aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik. 

VVD:	Het	verdienmodel	van	drugscriminelen	onderuit	halen	en	ondermijning	harder	en	creatiever 
aanpakken, waarbij de effecten van drugsgebruik op de volksgezondheid en de criminaliteit leidend 
zijn. 

D66: Coffeeshops uit de illegale sfeer Coffeeshops zitten al decennialang in een vreemde spagaat. 
Softdrugs verkopen mag, softdrugs inkopen of telen mag niet. Hiermee leveren we coffeeshophouders 
over aan het criminele circuit. Dat kan zo niet langer. Het is een goede zaak dat gemeenten mogen 
gaan experimenteren met legale telers. • Het is tijd een stap verder te gaan. Alle coffeeshops in 
Nederland moeten legaal kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit 
wordt getest. Mensen in een coffeeshop moeten weten wat ze roken. • Coffeeshophouders moeten 
terecht kunnen bij de bank voor een zakelijke rekening. Dit is essentieel voor de legale keten. 

CU: Bestrijding (soft)drugs. Drugsgebruik is niet onschuldig omdat het leidt tot verslaving en daarbij 
behorende gezondheidsklachten. Zo zorgt verslaving onder jongeren voor een verslechterd 
toekomstperspectief van de jonge gebruikers. Het huidige gedoogbeleid heeft ervoor gezorgd dat 
Nederland als poort van Europa een heel gunstig vestigingsklimaat heeft voor illegale drugshandel. We 
worden dagelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan. De ChristenUnie wil het 
gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien. 
Daarnaast wil de ChristenUnie meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij 
drugsgerelateerde problematiek. Daders van drugsdumping en productie van drugs worden verplicht 
een bijdrage te storten in het fonds dat opruimen van afval co-financiert.  

VVD:	Het	verdienmodel	van	drugscriminelen	onderuit	halen	en	ondermijning	harder	en	creatiever 
aanpakken, waarbij de effecten van drugsgebruik op de volksgezondheid en de criminaliteit leidend 
zijn. 

 

 

 



 

Groen links: We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s. Tegelijkertijd zorgen we voor 
betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het 
verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we 
brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping. 

P.v.d.A.:  Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering 
van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit  geen vat op heeft. 

 Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde  misdaad zijn de echte 
criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten  onveilig maken, ons bestuur 
ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid  schaden met gevaarlijke drugs - pakken we 
keihard aan. 

SP : De teelt en de verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt gaan we reguleren en 
legaliseren. Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren. 
Drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers criminaliseren we niet. Meer onderzoek naar de 
schade van verschillende typen drugs is nodig om te bepalen of de huidige lijst met verboden drugs zal 
moeten worden aangepast. 

SGP: Handhaving De criminaliteit, neem alleen al die te maken heeft met drugs, is en blijft 
onrustbarend. Dat kan natuurlijk niet los worden gezien van het feit dat het nog altijd niet lukt om 
voldoende agenten op de been te brengen, of dat nou in de steden is of op het platteland. De SGP pleit 
met name voor meer wijkagenten. Als zij hun werk goed kunnen doen, weten ze als geen ander waar 
gevaar zit of dreigt. Zo pak je het kwaad bij de bron aan. Gaat het over ons strafrecht, dan heeft de 
SGP ook nog wel een paar wensen: geen pardon voor degenen die hulpverleners hinderen of aanvallen, 
hogere straffen voor moord en doodslag, minder kale taakstraffen, en: levenslang is levenslang 

Forum voor Democratie: Geen vermelding over drugsgebruik en of criminaliteit 

PVV : Geen vermelding over drugsgebruik en of criminaliteit 

 
Wat een ellende is ons overkomen door de Corona-crisus. 
Maar in 2021 zal het beter gaan want in Nederland begint men mogelijk vanaf 4 januari met inenten.    
De GGD zegt klaar te zijn voor grote vaccinatiecampagne. 
 Omdat het toedienen wel maanden kan duren, zullen de huidige regels nog enige tijd blijven gelden. 
Waardoor het organiseren van bijeenkomsten nog even aangepast zal blijven moeten worden. 
 
Het kabinet presenteerde 13 oktober een ‘Routekaart coronamaatregelen’  
In meer dan vijftig regio’s zullen cafés en restaurants op 17 januari de deuren weer openen, zelfs als ze 
daartoe de wet moeten overtreden. Gesteund door opstandige afdelingen van Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) zeggen de ondernemers niet langer te willen wachten tot de overheid de 
coronamaatregelen versoepelt. 
Het meest heikele punt is de aanpak van de horeca en de vraag of de restaurants halverwege december 
weer open mogen. De discussie daarover splijt het kabinet.. ‘Zelfs het RIVM en het OMT zeggen dat 
we ermee kunnen beginnen. Toch gebeurt dat niet.  
 

Tijdelijke planning van de M.M. Landelijke bijeenkomst in het NBC gebouw 
Nieuwegein is op: zaterdag, 27 maart - 5 juni  – 2 oktober  2021 


