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’MeRaadslid
baalt van
coffeeshop
3 Rob Kok van Lijst Stulp
in verlegenheid door ex-
cursie naar coffeeshop
3 Hij wist niet dat eige-
naar is veroordeeld

Door Frank von Hebel
Farmsum Raadslid Rob Kok van

collegepartij Lijst Stulp is in verle-

genheid gebracht door een excursie

voor de gemeenteraad naar de cof-

feeshop New Generation in Farm-

sum. "Ik wist niet dat de eigenaar

was veroordeeld. Ikwil niet geasso-

cieerdwordenmet iemand die voor

een criminele activiteit is veroor-

deeld. Burgemeester Emme Groot

had hier duidelijk over moeten

zijn."

Coffeeshophouder Ahmet S. is

door de rechter veroordeeld voor

het bezit van 1,5 kilo wiet in zijn

huis. Hij heeft beroep aangekend. S.

had de voltallige raad uitgenodigd

voor een excursie, die afgelopen

vrijdag plaatsvond. Uiteindelijk

kwamen alleen Kok en Ihsan Sa-

manci (Sociaal Delfzijl) opdagen.

Kok: "De burgemeester had van

tevoren met fractievoorzitters ge-

beld en gezegd dat er nog een ge-

rechtelijke procedure tegen de cof-

feeshophouder loopt. Daarom zag

ik geen belemmering om te gaan.

Waarom zei hij niet dat er al sprake

was van een veroordeling? Ik ont-

dekte dit pas na de excursie. Ik voel

me nu nogal belachelijk."

Fractievoorzitter Siewert van der

Door Frank von Hebel

Zweep van Lijst Stulp vroeg daar-

ommaandagavondomtekst enuit-

leg aan de burgemeester. "Raadsle-

den zitten in een glazen huisje en

moeten daarom een schoon bla-

zoen hebben."

Volgens gemeentelijk woord-

voersterTini Smitwasde veroorde-

ling geen geheim. "Dat is openbare

informatie. Iedereen had dit dus

kunnen weten. De burgemeester

belde met de fractievoorzitters van

die partijen waarvan nog niet dui-

delijk was of ze wel of niet naar de

coffeeshop zouden gaan. Hij wilde

henbij hunbesluitvormingmeege-

ven dat er nog een juridische pro-

cedure loopt."

Samanci van Sociaal Delfzijl kijkt

daar van op. "Ik ben helemaal niet

gebeld." Volgens Smit is dit ’slordig’

geweest.

Fractievoorzitter Arie Heuvel-

man (VVD) had geen waarschu-

wing van de burgemeester nodig.

"Ik had zelf al besloten om niet te

gaan. Ik wist dankzij de media al

van die veroordeling."

@ frank.von.hebel@dvhn.nl

Overval
De politie stuitte in september
vorig jaar op de 1,5 kilo wiet
nadat S. in zijn woning was over-
vallen. De coffeeshophouder is
tegen het vonnis in beroep ge-
gaan. Hij zegt dat er van een
veroordeling geen sprake is. "Er
staat nog niets vast, zolang het
hoger beroep nog loopt."


