Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Beantwoording vragen wakker

Ons kenmerk:

428415

Contact:

B.Gundel

Doorkiesnummer:

140180

E-mailadres:

b.gundel@bar-organisatie.nl

Datum:

30 november 2021

Albrandswaard

Betreft: Beantwoording vragen wakker Albrandswaard

Geachte leden van de raad,

Op 17 november 2021 heeft op verzoek van wakker Albrandswaard een gesprek plaats gevonden met
wakker Albrandswaard, de burgemeester en de gemeentesecretaris. Bij dit gesprek is ruimte geboden
om standpunten en inzichten uit te wisselen aangaande Covid-19 en de landelijke maatregelen.
Na afloop van het gesprek zijn door wakker Albrandswaard nog enkele vragen op schrift gesteld. Deze
vragen zijn door het college beantwoord en treft u hierbij in de bijlage aan.
De vertegenwoordigers van wakker Albrandswaard hebben aangegeven gebruik te willen maken van
het inspreekrecht bij de raad. Met deze brief bent u over onze inmiddels gegeven reactie aan wakker
Albrandswaard geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte
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Geachte ,
Op 17 november 2021 hebben mevrouw De Witte, burgemeester, en de heer Cats,
gemeentesecretaris, u en d
op uw verzoek voor een gesprek
ontvangen op het gemeentehuis. Na afloop van dit gesprek heeft u de gemeente verzocht een paar
vragen te beantwoorden. Onze reactie treft u hierbij onderstaand aan.
Als het gaat om de coronamaatregelen dan neemt het kabinet op nationaal niveau de besluiten die
voor alle gemeenten gelden. Hierbij worden verschillende belangen afgewogen zoals de
belastbaarheid van de zorg, de gevolgen voor de gezondheid, de maatschappelijke gevolgen en de
economie. Wij hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op de naleving, maar ook om te
ondersteunen en zorgen. Daar zijn wij voortdurend mee bezig en daar gaan wij mee door.

Hierna gaan we nader in op de door u gestelde vragen.
“Aan de hand van de gegevens die we hebben besproken/overhandigd,
waar ziet de Gemeente Albrandswaard de noodzaak voor het nemen van de
huidige maatregelen? Het dragen van mondkapjes, social distancing en lockdowns?”
Zoals hierboven is toegelicht neemt het kabinet de besluiten met betrekking tot de
Coronamaatregelen.
-

Waar ziet de Gemeente Albrandswaard rechtvaardiging voor het hanteren van een QR systeem?

Het al dan niet hanteren van een QR systeem is een besluit wat het kabinet neemt.
Is de Gemeente Albrandswaard zich bewust dat een 2G samenleving in strijd is met de
grondwet? Dat discriminatie bij wet verboden is?
Als gemeente gaan wij er vanuit dat de maatregelen waartoe het kabinet besluit zich verhouden tot de
wet en volgen uiteraard de ontwikkelingen pro actief op dat gebied.
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Ziet de gemeente de schade die door deze maatregelen worden berokkend aan de mentale en
fysieke gezondheid van haar burgers? Hoe wordt deze gemeten?
Wij begrijpen de zorg voor de consequenties die de maatregelen voor inwoners kunnen hebben. We
hebben die zorg zelf ook. De maatregelen worden genomen om verdere besmettingen te voorkomen
en de gezondheid van onze inwoners te bewaken. De gemeente Albrandswaard houdt oog voor de
gevolgen van de maatregelen voor onze inwoners en biedt ondersteuning aan voor mensen die in de
knel komen. Samen met vele maatschappelijke instellingen, de wijkteams en jongerenwerk, wordt
extra inzet gedaan om deze mensen te bereiken. Voor de afweging van de maatregelen ten opzichte
van andere belangen verwijzen wij naar de hierboven gegeven reactie.
-

Hoe rechtvaardigt de gemeente verdere schade door lockdowns voor ondernemers?

Als gemeente zetten we ons in om de landelijke compensatiemaatregelen waar nodig extra onder de
aandacht te brengen van onze ondernemers. Daarnaast volgen we de wijze waarop de corona
maatregelen impact hebben op het ondernemerschap. We kopen zoveel mogelijk lokaal in en
stimuleren initiatieven daar toe. Voor de afweging van de maatregelen ten opzichte van andere
belangen verwijzen wij naar de hierboven gegeven reactie.
Na bijna 2 jaar van maatregelen die vrijheden inperken, welke effectieve maatregelen is de
Gemeente Albrandswaard van plan te nemen om de fysieke en mentale gezondheid van haar burgers
te bevorderen?
De gemeente Albrandswaard heeft als een van haar speerpunten het bevorderen van de gezondheid
van haar inwoners. Zoals u mag verwachten is dit verwerkt in diverse besluiten rondom sport en
welzijn. Via onze website heeft u toegang tot de verschillende besluiten die hiertoe in de
gemeenteraad zijn genomen. Hierbij worden alle professionals en vrijwilligers betrokken die werken in
Albrandswaard zoals bij het wijkteam en jongerenwerk.
Wij menen hiermee uw vragen te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

