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Betreft: Schriftelijke vragen omtrent Coronacrisis 

Datum: 15-04-2020 

 

Geacht college, 

De coronacrisis raakt de wereld hard en ook onze gemeente is pijnlijk intens getroffen door het virus.  

Afstand doen van wie je lief en dierbaar is, doet pijn. En ook als er geen rouw is, maar je niet meer in 

contact mag komen met wie je lief zijn, wordt die pijn gevoeld. Beeldbellen is een praktische 

uitvindingen die uitkomst biedt, maar als je niet op bezoek kunt bij je pasgeboren kleinkind, of de hand 

van je dementerende man of vrouw niet kunt vasthouden, zien we allemaal hoe hartverscheurend dat 

is.  

We moeten fysiek afstand houden van elkaar. Mensen dienen thuis te werken voor zover dat kan. 

Scholen hebben de deuren moeten sluiten. Veel bedrijven zijn stilgevallen. De samenleving staat min 

of meer letterlijk stil. 

Maar niet voor iedereen. Dag in dag uit zijn mensen, professionals en vrijwilligers, met man en macht 

bezig om het virus te bestrijden, om mensen beter te maken. Richting hen past een groot woord van 

dank. 

De Veiligheidsregio’s houden ons raadsleden periodiek op de hoogte over alle ontwikkelingen op 

regionaal en nationaal niveau. Maar omdat ook de gemeente – die op lokaal niveau als bestuurslaag 

en overheidsloket het dichtst bij inwoners en bedrijven staat – een betekenisvolle rol heeft in de 

coronacrisis, stelt het CDA de volgende vragen aan het college:  

 

Gezondheid & Maatregelen  

1. Heeft u in beeld hoeveel levens het virus tot dusver geëist heeft in onze gemeente?  

2. Hoe zijn de contacten vanuit de gemeente met de zieken en nabestaanden?  

3. Zijn er in onze gemeente incidenten geweest met het niet opvolgen van maatregelen 

en is er geverbaliseerd?  

 

Verenigingen 

4. Zijn er al contacten gelegd met o.a. sport- en culturele verenigingen in onze gemeente 

over de mogelijke financiële impact waar zij als gevolg van de coronacrisis mee te 

maken hebben? 

5. Hoe gaat u deze verenigingen ondersteunen in het opvangen van negatieve financiële 

gevolgen die zij nu mogelijk ondervinden? 

 

 



2 
 

Ondernemers 

6. Kunt u aangeven hoe u ervoor zorg draagt dat maatregelen uit het economisch 

crisispakket van het kabinet, die via de gemeente verlopen, snel en effectief tot 

uitvoering kunnen worden gebracht?  

7. Wat betekent dit voor de inzet van de uitvoeringsorganisatie(s) en het 

ambtenarenapparaat? 

 

Jeugd 

De sluiting van scholen brengt extra risico’s met zich mee voor leerlingen met een kwetsbare 

thuissituatie.  

8. Heeft het college kennisgenomen van het RTL-nieuwsbericht ‘’Ruim 5000 leerlingen 

‘kwijt’, minister Slob roept op om te blijven zoeken’’?1  

9. Hoeveel leerlingen zijn er in onze gemeente niet in beeld op dit moment? 

10. Hoe verloopt het organiseren van opvang voor kinderen wonend in onze gemeente 

die zich in kwetsbare thuissituaties bevinden (o.a. op school, kinderopvang)?  

11. Hoe verloopt hieromtrent de samenwerking tussen de gemeente, de schoolbesturen, 

de leerplichtambtenaar en andere partners zoals Dorpsteam, Veilig Thuis, 

Kinderbescherming?   

 

Financiën 

Verschillende gemeenten in ons land – groot en klein – luiden de noodklok nu zij in 

geldproblemen komen door de coronacrisis.  

12. Ondervindt de gemeente Boekel financiële schade als gevolg van de coronacrisis? Zo 

ja, in welke mate en binnen welke specifieke beleidsgebieden doet deze schade zich 

voor?   

13. Kunt u ons een update geven over toenemende financiële risico’s als gevolg van de 

coronacrisis, in ieder geval op de gebieden jeugdzorg, handhaving, belastingen en 

lopende projecten?    

 

Democratie 

Op basis van de huidige informatie is het zeer waarschijnlijk dat we nog maandenlang sociale 

afstand moeten houden van elkaar. Tegelijkertijd kan het uitstellen van agendapunten niet 

eindeloos voortduren.  

14. Deelt het college de mening van het CDA dat de democratie ook ten tijde van crises 

moet staan als een huis?  

15. Heeft het college kennisgenomen van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en 

besluitvorming?2  

16. Beschikt onze gemeente over de benodigde audiovisuele techniek om uitvoering te 

kunnen geven aan deze wet? 

 

                                                           
1
 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5085826/minister-slob-corona-scholen-rivm-over-

onvindbare-kinderen-blijf 
2
 https://wetten.overheid.nl/BWBR0043375/2020-04-09 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5085826/minister-slob-corona-scholen-rivm-over-onvindbare-kinderen-blijf
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5085826/minister-slob-corona-scholen-rivm-over-onvindbare-kinderen-blijf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043375/2020-04-09
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Gezien de urgentie van deze vragen, verzoeken wij u vriendelijk deze vragen binnen tien werkdagen te 

beantwoorden waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.  

Fractie CDA   


