Tot nu toe kan de PvdA niet anders dan complimenten uiten richting college en ambtenarij voor de
snelle respons op deze crisis. We zijn met name gecharmeerd van het snelle acteren rondom de
Voedselbank. Terwijl het Rijk druk bezig was met een broodnodige oplossing voor ondernemers, namen
wij de beslissing die we al wel konden nemen: niemand mag met een lege maag naar bed gaan.
Het voorstel is wat ons betreft zo duidelijk als het zijn kan met de beperkte informatie waarmee dit
college moet handelen. De PvdA vertrouwt op een wijselijke besteding van geld door het college, en is
daarom bereid om akkoord te gaan met dit voorstel. Nog iets liever zouden wij zien dat men na de
eerste grote hap geld rapporteert richting de raad: dit was onze focus, dit worden de volgende stappen.
Wij zijn voorstander om dat na de eerste 2,5 ton te doen, en daarna steeds in stappen van 1 ton. Wat
ons betreft hoeven we niet per stap opnieuw als raad te stemmen: u moet door kunnen gaan met uw
inzet, college. Als bij een rapportage blijkt dat er gelden op een betere manier kunnen worden
uitgegeven, kan er op dat moment op geacteerd worden. Verder slechts één vraag over de financiën:
voelt u er wat voor om de komende 20 jaar, als wij 15 miljoen krediet opbouwen, in stapjes dit
crisismiljoen weer terug in de Algemene Reserve te storten? Onvoorziene crisisuitgaven die
gecompenseerd kunnen worden, moeten we compenseren. Dit is des logischer wanneer wij zien wat
voor grote economische uitdagingen mogelijk ontstaan n.a.v. deze enorme crisis. De maatschappij kan
wel eens flink veranderen; daar moeten we op voorbereid zijn.
Inhoudelijk waren veel antwoorden duidelijk, alleen over huiselijk geweld moet meer duidelijkheid
komen. Er is een groot risico op nog meer geweld achter de voordeur, en dat risico kan alleen
verminderd worden door op tijd hulp te bieden. We moeten hulp bieden aan mensen die zich bang
voelen om samen met een gevaarlijk iemand in quarantaine te zitten. U kunt nu al deze mogelijkheid
opnemen als noodoptie in uw gemeenteapp! Wacht niet op ontwikkeling van een regionale app;
zoiets is prachtig voor na de crisis, broodnodig zelfs, maar we moeten nu handelen. College, bent u
bereid die stap te zetten?
De PvdA wenst u veel wijsheid toe, dat u maar net zo spoedig mag blijven handelen als dat u bij
verreweg de meeste zaken heeft gedaan.

