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Onderwerp Corona

Beste mevrouw Van Esch,

Uw vragen van 24 februari 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden:

De samenleving, en dus ook die van Meierijstad, zit er doorheen. De signalen stapelen zich op dat 
inwoners echt lijden onder de beperkingen. Ook horen we steeds vaker over burgerlijke 
ongehoorzaamheid. 

Onze vragen:
1. Komt ons beeld overeen met dat van het College?
2. Zo ja: heeft het College – en de burgmeester in het bijzonder – instrumenten om voor 

verlichting of ruimte te zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een samen met horeca en/of GGD 
uit te voeren proef met beperkte openstelling?

Antwoord:
1. Komt ons beeld overeen met dat van het College?

Het algemeen beeld is dat inwoners en ondernemers in Meierijstad zich goed houden aan 
- en zich neerleggen - bij de maatregelen. Maar ook in Meierijstad snakken inwoners, 
ondernemers en organisaties/verenigingen naar zicht op het einde van de Corona-crisis 
en versoepeling van de maatregelen. Wekelijks, zo niet dagelijks, heb ik telefonisch of 
soms ook fysiek contact met inwoners en ondernemers in Meierijstad en probeer hen een 
hart onder de riem te steken. Datzelfde doen ook de andere collegeleden en zo delen we 
de signalen met elkaar en kijken wat we kunnen doen. Dat doen we bij voorkeur in één op 
één contacten en op de achtergrond, zodat we ook een luisterend oor kunnen bieden. 
Ook de ambtelijke organisatie is scherp op signalen, en daar waar mogelijk wordt actie 
ondernomen.



Zaaknummer 1948370973 Pagina 2 van 2 datum 24 februari 2021

Over het algemeen houden inwoners van Meierijstad zich heel goed aan de maatregelen. 
In Meierijstad worden nauwelijks boetes uitgereikt, hier en daar zal er best eens 
burgerlijke ongehoorzaamheid zijn, maar dat is niet van die orde dat we moeten 
handhaven. Onze primaire houding is om eerst met elkaar in gesprek te gaan.  

2. Zo ja: heeft het College – en de burgmeester in het bijzonder – instrumenten om voor 
verlichting of ruimte te zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een samen met horeca en/of 
GGD uit te voeren proef met beperkte openstelling?
Op dit moment heeft de burgemeester nog geen eigen instrumenten om hier iets aan te 
doen. De minister heeft strakke beperkingen opgelegd in de Ministeriële regeling. Hierbij 
is al een centrale afweging geweest over het spanningsveld tussen de noodzaak van de 
maatregelen en het draagvlak binnen  de  maatschappij. Er zijn nog geen reële 
mogelijkheden om hiervan af te wijken. Binnen de regeling proberen we altijd mee te 
denken in de mogelijkheden maar deze zijn beperkt.  Daarnaast sluiten we zoveel 
mogelijk aan bij de regio, zodat in de ene gemeente dezelfde aanpak geldt als in de 
andere gemeente in onze regio, zodat we dit ook goed uit kunnen blijven leggen. 

Met vriendelijke groet,

K. van Rooij


