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Fractie PVV Dordrecht  

Het politiek centrum  

P/a Voorstraat 367  

3311 CT Dordrecht 

 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht  

Postbus 8 

3300 AA Dordrecht 

 

Betreft: artikel 40 vragen over het vrijlaten van horeca en ondernemers 

 

Dordrecht, 17 januari 2022 

 

Geacht College, 

 

Minister Kuipers (D66) heeft namens het kabinet Rutte IV afgelopen week de nieuwe 

coronamaatregelen bekend gemaakt en die logen er weer niet om. 

 

Ondanks dat het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen laag is en o.a. 21 

burgemeesters uit Zuidoost-Brabant (*) en 16 burgemeesters uit Noord-Holland Noord (**) 

brandbrieven hebben gestuurd om de coronamaatregelen flink op de schop te gooien, wordt 

maar mondjesmaat (onder voorwaarden) ruimte gegeven aan winkeliers en mag de horeca 

nog steeds niet open tot i.i.g. 25 januari 2022. 

 

Bovendien sprak minister Kuipers zich tijdens de laatste coronapersconferentie positief uit 

over 2G, wat feitelijk betekent dat je een apartheidsstaat introduceert o.b.v. medische 

status. De gemeente Urk had voorafgaand aan de persconferentie ook een brandbrief aan 

het kabinet gestuurd, waarin zij een dringende oproep deed om geen 2G-regel voor de 

horeca en evenementen in te voeren. (***) 

 

De PVV vindt de huidige coronamaatregelen en het mogelijk invoeren van 2G volstrekt 

onaanvaardbaar. Het coronabeleid is al twee jaar onnavolgbaar en de gevolgen voor onze 

samenleving ronduit dramatisch. Veel ondernemers hebben grote financiële problemen, wat 

ook zijn weerslag heeft op de lokale economie en werkgelegenheid. En dan hebben we het 

natuurlijk nog niet eens over de enorme psychische schade die mensen ondervinden door de 

coronamaatregelen. 
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Uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) blijkt bv. dat in 

2021 het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar met zo'n 15 procent steeg ten 

opzichte van voorgaande jaren en volgens Stichting 113 Zelfmoordpreventie komt deze 

toename mogelijk mede door de coronamaatregelen. (****) 

 

Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College stellen: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

D.T.J. van Leeuwen   

Fractievoorzitter PVV Dordrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

BRONNEN 

 

(*) https://www.ed.nl/eindhoven/brandbrief-van-21-burgemeesters-zuidoost-brabant-

versoepel-de-maatregelen~a3fab7f9/   

 

(**) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/297711/16-burgemeesters-sturen-brandbrief-aan-

kabinet-onze-inwoners-missen-uit-eten-de-bioscoop-en-hun-sport   

 

(***) https://www.destentor.nl/flevoland/dringende-oproep-gemeente-urk-aan-rutte-help-

winkels-overleven~aaa6e0b1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

 

(****) https://www.hartvannederland.nl/nieuws/gezondheid/vorig-jaar-meer-jongeren-

gestorven-door-zelfdoding   
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