Eijsden-Margraten, 28 april 2020

Geacht college,
We zitten midden in een Corona-crisis. We ontvangen al dagen berichten met statistieken, richtlijnen
en maatregelen. Die zijn nodig om alles in goede banen te leiden. We complementeren het college met
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de richtlijnen van de Veiligheidsregio.
Maar wat betekent deze crisis voor de inwoners van onze gemeente persoonlijk? Voor steeds meer
mensen is dit een buitengewoon verdrietige tijd. Mensen worden ziek, we zitten binnen en niets is
meer hetzelfde. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Ook als je nog gezond bent, valt het niet altijd
mee om de hele dag thuis te zitten en te werken. Het is geen gemakkelijke tijd.
Inmiddels kennen we allemaal wel iemand die getroffen is door het coronavirus. Wellicht zelfs heel
nabij. Dan staat de wereld toch even stil. Onze gedachten gaan vooral uit naar hen, we wensen
iedereen veel sterkte.
In deze onzekere tijden kunnen we alleen maar de hoop uitspreken dat deze crisis zo snel mogelijk
voorbij is. En in de tussentijd hopen op betere tijden, want die gaat er zeker weer komen.
Ondernemers kunnen gebruik maken van overheidsmaatregelen om de financiële en maatschappelijke
gevolgen van de coronacrisis draaglijker te maken. Van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren COVID-19 wordt gretig gebruik gemaakt. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid is een andere maatregel die vanaf 6 april jl. kan worden gebruikt. Met deze regeling
doet het kabinet er alles aan om het inkomen van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen. Dat is ook
onze insteek. Zo kennen we nog meer maatregelen die kunnen worden ingezet. Maatregelen met een
financiële invalshoek.
De CDA fractie vraagt zich hardop af of onze gemeente, anders dan het uitvoering geven aan de door
de Rijksoverheid voorgestelde maatregelen, ook een bijdrage kan leveren aan het welzijn van
inwoners, jonge en oud, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen. We denken bijvoorbeeld aan:





het moment waarop de jaarlijkse subsidies worden verstrekt;
het moment van in rekening brengen van huur aan huurders van accommodaties;
het verlengen van het kampeerseizoen of het aantal toegestane staanplaatsen in afwijking op
verleende vergunning;
het ruimhartig hanteren van kwijtscheldingsregelingen.

Dit is een niet-limitatieve opsomming van een aantal mogelijkheden die onze gemeente heeft. Over
een aantal gemeentelijke maatregelen zijn we geïnformeerd. Dat is fijn.
Denkt het college nog aan andere compensatieregelingen? Welke mogelijkheden wil het college onze
inwoners aanbieden? Wij vragen het college ons daar inzicht in te geven. Daarbij het nadrukkelijk
verzoek om ook “sociale compensatieregelingen” in de overwegingen te betrekken. Het welzijn van
onze inwoners is slechts voor een deel uit te drukken in euro’s. Hoe kan de gemeente de inwoners van
dienst zijn bij alledaagse dingen. Hoe kan de gemeente de inwoners, vrijwilligers, mantelzorger
stimuleren om het ‘gewone leven’ in het post-Corona tijdperk weer op te pakken?
Het blijven naleven van de maatregelen blijft belangrijk en is cruciaal. We zien uit naar het moment
dat we weer naar buiten mogen en elkaar weer mogen treffen.

Veel sterkte de komende weken en laten we ook dan weer het hoofd koel en het hart warm houden!
Met vriendelijke groet,
CDA fractie Eijsden-Margraten, namens deze:
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