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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen over het vrijlaten van horeca en ondernemers

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 17 januari 2022, ingekomen op 18 januari 2022, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie PVV vragen gesteld over het vrijlaten van horeca en ondernemers.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1) Deelt u de mening, kijkende naar o.a. de lage ziekenhuisbezetting, dat 
er geen enkele grond is voor o.a. de huidige coronamaatregelen m.b.t.  
horeca en ondernemers en dat van 'versoepelingen' eigenlijk geen 
sprake is? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Wij delen deze mening niet. Op het moment dat deze vragen zijn 
gesteld, liepen de besmettingen enorm op. Omdat er nog niet genoeg 
zekerheid was over de effecten, waaronder toenemende druk op de 
zorgketen én vanwege de ontwrichting van de samenleving door 
ziekte-uitval bij onder andere brandweer, politie, vuilnisophaaldienst, 
ambulance, onderwijs van de oplopende besmettingscijfers, was 
voorzichtigheid geboden. Wel waren wij van mening dat de getroffen 
sectoren snel perspectief geboden moest worden over een heropening. 
Als college, en specifiek in de rol van burgemeester en voorzitter 
Veiligheidsregio, hebben wij ons ingezet in de richting van het kabinet 
om tot dit perspectief te komen. Tenslotte hebben we ons stevig 
ingezet om tot betere compensatie voor getroffen sectoren te komen. 

Vraag 2) Mocht het antwoord op vraag 1 "Ja" zijn, bent u dan bereid om 
winkeliers en horeca die de onnavolgbare coronaregels naast zich 
neerleggen om het vege lijf te redden niet op te zadelen met 
Handhaving? Zo ja, bent u bereid dat het Rijk te laten weten met 
daarbij de oproep om horeca en ondernemers vrij te laten en niet 
verder het pad te willen betreden richting de samenleving 
ondermijnende 2G-maatregel? Zo nee, waarom niet? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Op het moment dat het kabinet, met steun van de Tweede Kamer, 
maatregelen invoert hebben we ons daar als maatschappij netjes aan 
te houden. Wij spannen ons in om onze inwoners, ondernemers en 
verenigingen - en iedereen die te maken heeft met deze maatregelen - 
goed te informeren over de regels en hen hulp aan te bieden indien 
nodig. Echter wanneer maatregelen vervolgens moedwillig overtreden 
worden, volgt handhaving (als sluitstuk). De eerste stap daarbij is een 
formele waarschuwing. 
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Vraag 3) Kunt u zo snel mogelijk uitgebreid onderzoek doen naar de gevolgen 
van de coronamaatregelen voor onze ondernemers en burgers, waarbij  
niet alleen wordt gekeken naar economische en financiële zaken, maar 
ook naar gezondheidszaken? Zo nee, waarom niet? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Op dit moment zijn er diverse onderzoeken gaande naar de gevolgen 
binnen de getroffen sectoren en instanties. Resultaten van deze 
onderzoeken zullen wij zeker gebruiken. Uitgebreid onderzoek zoals u 
vraagt achten wij op dit moment daarom niet nodig. Als bestuur en als 
gemeentelijke organisatie staan wij dicht bij alle sectoren en 
verschillende geledingen binnen de samenleving. Door deze directe 
betrokkenheid en verbinding weten we goed wat er speelt, waar het 
knelt en waar hulp nodig is of geboden kan worden. Dit doen we nu de 
maatregelen van toepassing zijn maar zullen we ook blijven doen 
wanneer de maatregelen niet meer gelden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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