VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W
Van:
Ontvangen:

raadslid Oosterik (CDA)
7 mei 2020

Onderwerp: Kaderstelling in coronacrisis

Aan de voorzitter van de raad,
Via deze weg willen we het college, de ambtelijke organisatie en alle hulpdiensten bedanken voor hun
inzet in deze coronacrisis. Laat duidelijk zijn dat de absolute prioriteit ligt bij de aanpak van de huidige
crisis en het in stand houden van vitale aspecten van het openbare leven en daarin steunen we het
college.
Het is aan de raad om beleid te prioriteren, maatregelen te faciliteren en tot een verantwoorde inzet
van middelen te komen. Graag zien we dat onderstaande vragen (denkrichtingen) meegenomen
worden in de besluitvorming rondom de P&C-cyclus van onze gemeente. Deze vragen dragen bij
onze rol als raad in te vullen en daar waar nodig en mogelijk de urgente en cruciale besluitvorming
een plek te geven.
Zie deze schriftelijke vragen als een steun in de rug en daarmee de bereidheid vanuit de CDA fractie
mee te denken en te doen in oplossingen. Zij aan zij met onze inwoners, juist in crisistijd!
Vragen
1. Kan het college ons informeren over de mogelijke consequenties (impact) van het coronavirus
op onze ondernemers, sociaal-maatschappelijke middenveld en inwoners?
2. Heeft het college beeld van de knelpunten en oplossingsrichtingen voor onze inwoners die in
de knel komen, zoals ook kwetsbare kinderen? Dit ook mede gezien
https://vng.nl/nieuws/continuiteit-hulp-opvang-en-school-voor-kwetsbare-kinderen
3. Kan het college de knelpunten van ondernemers, sociaal-maatschappelijke middenveld en
(sport)verenigingen in kaart brengen, zodat wij deze met elkaar, na deze crisis kunnen
evalueren en daar waar nodig als gemeente ondersteuning kunnen gaan bieden?
Conform artikel 37 van het Reglement van Orde, verzoeken wij om u om de vragen schriftelijk te
beantwoorden.
Toelichting: zie vorenstaande
Ondertekening en naam:
CDA,

L.W. Oosterik

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad
ingediend (....) (artikel 37 Reglement van orde).

