Het is een zware tijd.
Voor mensen die getroffen zijn door het coronavirus en vechten voor hun gezondheid. Voor iedereen
die werkt in de zorg en met man en macht werkt om coronapatiënten de zorg te geven die ze nodig
hebben. Voor familieleden die geen afscheid kunnen nemen van hun geliefden. Onze gedachten zijn
tijdens deze crisis bij hen.
Tegelijkertijd doen we er in onze gemeente met z’n allen alles aan de verspreiding van het virus te
stoppen. De scholen, horeca en sportverenigingen zijn gesloten. We vragen mensen zoveel mogelijk
thuis te blijven en niet in groepen samen te komen. De verlenging van deze maatregelen betekent
nog vier weken leven met beperkte vrijheden.
Het gedwongen thuis blijven valt mensen soms zwaar. Het is niet makkelijk als je kinderen
thuisonderwijs krijgen en je ineens kinderopvang én leraar bent, maar ook je eigen werk moet doen.
Of als je niet weet hoe en wanneer je slaagt voor je eindexamen. Je je oma in het verpleeghuis niet
mag zien. Als je je eenzaam voelt. Als je onderneming zowat stil ligt. Of als je baan op het spel staat.
Het is nu aan de politiek om alles te doen om deze crisis te lijf te gaan. Veel vragen zijn er al gesteld.
Vragen zoals onderwijs op afstand of over de voedselbank, of over huisvesting arbeidsmigranten. De
fractie van D66 krijgt ook vragen van inwoners, om mondkapjes en andere hulpmiddelen ten
behoeve voor de zorg. Zoals iedereen weet zijn deze hulpmiddelen zeldzaam: er zijn grote tekorte in
de zorg. D66 roept dan op dat alle inwoners, maar vooral bedrijven om hun mondkapjes en andere
hulpmiddelen te doneren aan de zorg: we moeten solidair met elkaar zijn!
In deze tijden is eerlijke en heldere communicatie een must. We steken de loftrompet af voor onze
burgemeester en ambtelijke organisatie. Er wordt tijdige, volledige en heldere gecommuniceerd op
verschillende vlakken.
Maar D66 steekt niet alleen de loftrompet af voor communicatie maar ook voor al die andere
sectoren die vitaal genoemd worden. Hoe zwaar de werkdruk ook is: zij gaan door.
De stadsraad, de dorpsraden, leefbaarheidsgroepen, initiatieven op en buiten sociale media,
inwoners, buurtgenoten, ambtenaren, vrijwilligers, mensen zonder baan die andere sectoren helpen,
ziekenhuispersoneel, huisartsen, deskundigen (uiteraard vergeet D66 groeperingen, maar is niet
minder gemeend): hulde voor deze beroepsgroepen en mensen!
Een bedrag van één miljoen euro als overbrugging en steun voor onze inwoners die het hard nodig
hebben. Voor onze maatschappelijke instellingen die aan ons hart gaan. Voor onze ondernemers die
veel te lijden hebben in deze crisis. D66 steunt dit!

Een veel gehoord onderwerp de laatste tijd betrof over ons onderwijs. D66 stelt vast dat er een
grotere taalachterstand dan gebruikelijk is voor leerlingen die komend jaar instromen in het
basisonderwijs. Wat gaat het college daaraan doen? Wachten tot 1 augustus wanneer er wellicht
meer geld vrijkomt voor VVE? Hoe zorgt het college ervoor dat de instanties gesteund worden met
extra VVE-middelen nadat de huidige maatregelen opgeheven zijn en er meer onderwijstijd mogelijk
is? Graag de mening van het college hierover. Wij vrezen voor ernstige taalontwikkelings- alsmede
rekenachterstand. De financiële beantwoording omtrent de technische vraag was helder.
Kwetsbare groepen leerlingen, leerlingen die voor iemand thuis zorgen (landelijk 1 op de 5),
leerlingen in schrijnende situatie die buiten de radar blijven: wat gaat het college aan deze leerlingen
doen?
Het moet niet zo zijn dat leerlingen die al een taal- en/of rekenachterstand hebben, slechter uit deze
crisis komen dan voorheen. Leerachterstanden en leesachterstanden bij jonge kinderen zijn te
cruciaal om niet op korte termijn op te lossen. Voorzitter, dit kan onmogelijk nog eens extra op een
beroepsgroep komen die het vóór deze crisis al moeilijk had. College, kom in actie!!
D66 heeft technische vragen gesteld over het verloop en consequenties van de sluiting van de
scholen voor de kansengelijkheid van kinderen in de voorschoolse educatie, het primair en het
voortgezet onderwijs (vergeet daar ook het speciaal onderwijs niet). Het antwoord: het wordt
besproken in het LEA. D66 vindt het belangrijk om op tijd bij te kunnen sturen: wat hebben de
leerlingen en leerkrachten nodig? Waar moet de extra ondersteuning komen? D66 wil daar graag een
helder beeld van hebben. Graag maakt D66 van deze gelegenheid gebruik om de verslagen van de
vergaderingen van LEA aan de raad toe te doen. Graag zou D66 hier een toezegging voor willen.
Het is crisis. D66 begrijpt dat er dan sterke en soms pijnlijke maatregelen nodig zijn. Daarbij is D66
dan ook verheugd dat het initiatievenfonds naar €10.000 euro gaat (volledig gefinancierd i.p.v. 2/3).
D66 begrijpt niet goed waarom er gekozen is om het belangrijke duurzaamheid te laten varen. D66
hoopt toch, ook in deze tijden, dat het college er alles aan doet om het zo duurzaam mogelijk te
houden. Graag de visie van het college hierover.
De ondernemers in onze gemeente hebben veel en zwaar te kampen met deze crisis. Het is van
uitzonderlijk belang dat wij nu pal achter deze ondernemers staan. Dit kan door de belastingen uit te
stellen, zoals de precariobelasting. Gaat dit dan op deze wijze en op zeer korte termijn? Gelukkig ziet
D66 ook goede zaken. We beschrijven een aantal kansrijke gebeurtenissen:
Horecazaken die normaal niet op bestelling leveren, zijn tijdens deze crisis getransformeerd tot
flexibele bezorgingcentra!
Er bevindt kruisbestuiving plaats: de lokale bloemist gaat bij de supermarkt staan om bloemen te
verkopen. Terwijl wij allemaal weten dat de supermarkt ook bloemen verkoopt! Een groot
compliment voor onze lokale organisaties die verbinden en samen in deze strijd verder gaan!
Wij hopen dat dit in het gemeentehuis ook aanslaat. Waarom moet een glazenwasser van ver buiten
deze gemeente hier komen om te werken? Stel lokale ondernemers aan. D66 stelt voor om het
lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid (tijdelijk) te veranderen. Nu is de kans voor onze lokale
ondernemers: Samen staan we sterk: act local, buy local.

Dit vindt D66 echt noodzakelijk, uiteraard moeten we met zijn allen schouder aan schouder staan
deze crisis te overwinnen maar duidelijke regels zijn echt noodzakelijk anders wordt het chaos ons
inziens en niet te overzien.
Een voorbeeld: man als ZZP-er of kleine winkelier o.i.d. zonder inkomsten, maar zijn vrouw heeft een
goedbetaalde baan in het bedrijfsleven. Komt gezin in aanmerking voor ondersteuning, terwijl het
waarschijnlijk niet nodig is ? Of geld het principe gelijke monniken gelijke kappen? D66 ziet de
noodzaak van vooraf, duidelijk gestelde regels. Ziet het college deze noodzaak ook?
D66 wil graag meer info over het miljoen in combinatie met het omvallen van een groot bedrijf in
onze gemeente. Gelukkig hebben we een aantal grote bedrijven in onze gemeente. Wat gebeurt er
als die dreigen om te vallen waardoor dat miljoen heel snel opgeslokt worden? Of adviseert het
college om een bepaald percentage af te spreken?
De financiering van het steunfonds komt uit de algemene reserve. Vreemd eigenlijk, omdat het
voorstel en (waarschijnlijk het debat) vol staat met investeringen. Investering voor scholen,
investeringen in de lokale economie, investeringen in voedselbank. Is het niet verstandiger om eerst
het steunfonds aan te vullen met 1 miljoen euro vanuit de algemene reserve, en daarna, als het geld
beschikbaar is, vanuit de post voor ambities in de samenleving terug te storten? Dit is gelukkig geen
boekhoudkundig trucje, maar gewoon zuivere werkelijkheid. Bij grote verliezen op andere dossier zal
deze 15 miljoen toch ingezet moeten worden, dus waarom hier niet? Wij horen graag hier de mening
van andere partijen over.
Het is een zware tijd. Voor iedereen op een andere manier. Maar we komen deze tijd door. Juist door
nu samen te werken kunnen we hopelijk weer snel echt vrij zijn. In goede gezondheid, samen met
onze dierbaren.

