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absurde coronamaatregelen 

 

 

 

Geachte heer Van Leeuwen, 

 

Bij brief van 17 november 2021, bij ons ingekomen op 22 november 2021, heeft u 

op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 

de fractie PVV vragen gesteld inzake handhaving coronamaatregelen. 

Wij beantwoorden uw vragen als volgt. 

 

Vraag 1) Deelt u de mening dat de huidige maatregelen en de op de agenda 

staande maatregelen discrimineren, stigmatiseren, uitsluiten en de 

samenleving ernstige schade berokkenen? Zo nee, waarom niet? Graag 

een gemotiveerd antwoord. 

Antwoord Om te beginnen het volgende. U stelde uw vragen weliswaar aan het 
College, maar de beantwoording krijgt u vanuit het bestuursorgaan 

burgemeester aangezien de burgemeester hiervoor verantwoordelijk is. 
Nu over naar de beantwoording. Nee, die mening deel ik niet. Uiteraard 
sluit ik de ogen niet voor de spanningen en de zorgen die er 
momenteel leven in de samenleving. Echter, de huidige maatregelen 
zijn erop gericht om de verspreiding van het virus af te remmen en 
daarmee het virus terug te dringen. Immers, de capaciteit om ernstig 
zieke mensen in onze ziekenhuizen op te vangen is beperkt. Een zeer 

groot deel van onze zorg capaciteit wordt nu ingenomen door COVID-
patiënten. Daarmee hebben anderen -mensen die ook ziek zijn of 
dringend een operatie nodig hebben- geen toegang of slechts zeer 
beperkt toegang tot zorg. Dat vindt ik ontoelaatbaar.  

 

Vraag 2) Deelt u de mening dat gemeenten zich niet voor het karretje van het 

demissionaire kabinet moeten laten spannen om het vuile werk op te 

knappen inzake het handhaven van absurde coronamaatregelen? Zo 

nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 

Antwoord Nee, die mening deel ik niet. In Nederland is het nu eenmaal zo 

geregeld dat het kabinet beslissingen neemt en dat deze lokaal moeten 

worden gehandhaafd. Uiteraard wordt, voordat deze beslissingen 

worden genomen, met de regioburgemeesters in het Veiligheidsberaad 

overlegd. Naleving, handhaving en uitvoerbaarheid van de maatregelen 

is in deze gesprekken een terugkerend thema.  

 

Vraag 3) Bent u bereid, al dan niet in regioverband, om zich uit te spreken tegen 

de huidige en in de planning staande samenleving ontwrichtende 
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coronamaatregelen van het demissionaire kabinet Rutte III en tevens 

op te roepen deze zo snel mogelijk te schrappen? Zo nee, waarom 

niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 

Antwoord Nee daartoe ben ik niet bereid. Zoals bij vraag 1 aangegeven zijn deze 

maatregelen met een reden genomen en daar sta ik achter. Overigens 

is het wel zo dat de regioburgemeesters nadrukkelijk in gesprek zijn 

met het kabinet over de lange termijn koers om structureel om te gaan 

met deze pandemie. Corona zal immers voorlopig nog wel onder ons 

zijn.  

 

Vraag 4) Bent u bereid, al dan niet in regioverband, om een brief naar het 

demissionaire kabinet te sturen om aan te geven dat er geen prioriteit 

wordt gegeven aan het handhaven van huidige en in de planning 

staande coronamaatregelen? Zo nee, waarom niet? Graag een 

gemotiveerd antwoord. 

Antwoord Nee, daartoe ben ik niet bereid. De handhaving van de maatregelen 

moet bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het virus 

en daarmee het virus terug dringen. Overigens hebben handhavers 

zeker niet alleen een handhavende rol. Ze helpen ondernemers en 

inwoners ook bij het uitvoeren van de maatregelen die door het 

kabinet zijn ingevoerd. 

 

Vraag 5) Bent u bereid het coronatoegangsbewijs voor gemeentelijke 

werknemers en bezoekers niet in te voeren in het gemeentehuis? Zo 

nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 

Antwoord Deze vraag is niet aan de orde omdat dit wettelijk niet mag.  

 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

A.W. Kolff 

burgemeester 


