
      

                         

 

 

 

Motie vreemd  

art. 36 RvO  

 

 

Voorstel nummer 20-54 / agendapunt 17.m.1 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 16 april 2020 

 

 

Onderwerp: Betrokkenheid gemeenteraad bij maatregelen corona 

 

De Raad 

 

Constaterende dat: 

- Het noodzakelijk is de verspreiding van het coronavirus met man en macht tegen te gaan; 

- Landelijke en provinciale (VRZ) genomen maatregelen grote gevolgen hebben voor onze burgers; 

- Deze maatregelen, hoe noodzakelijk wellicht ook, brengen grote schade toe aan de economie, aan 

onze burgers, aan Middelburg; 

- De gemeenteraad van Middelburg geen enkele rol heeft gehad in besluiten over te treffen maatregelen.  

 

Van mening dat: 

- Het nemen van maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan prioriteit heeft; 

- Er een tijd komt dat de grote schadelijke gevolgen van deze noodmaatregelen zich zullen doen gelden 

en dan zoveel mogelijk ongedaan zullen moeten gemaakt waar mogelijk, ook door te nemen 

maatregelen van dit bestuur; 

- De Raad daarbij betrokken moet zijn; 

- En al helemaal niet als de portemonnee getrokken zal moeten worden of geld verdeeld of andere 

maatregelen moeten worden genomen, ondanks dat we geen deel hebben uitgemaakt van de 

besluitvorming; 

- Wij met elkaar moeten besluiten hoe wij hier samen bijvoorbeeld onze ondernemers, onze Horeca en 

alle andere gedupeerden helpen met geld en/of maatregelen? Hoe brengen wij onze binnenstad samen 

weer op de been? 

- Hiervoor een crisisinformatie-  en overlegstructuur voor nodig is om dit te organiseren. 

 

Verzoekt het college: 

Op korte termijn een voorstel te doen om een Middelburgse crisisinformatie-  en overlegstructuur in te 

richten. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting:  

In een open brief hebben wij maandag 14 april aandacht gevraagd voor de ontbrekende rol van de 

Gemeenteraad bij het nemen van beslissingen die ingrijpend zijn voor onze inwoners. Deze motie kijkt naar 

de mogelijkheden die we zoeken om met elkaar de gevolgen aan te pakken van de maatregelen waarvoor 

wij geen verantwoordelijkheid dragen. 
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