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Uw gegevens

Geslacht * vrouw

Voorletters * W.M.M

Achternaam * Hoek

E-mailadres * miekehoek150@hotmail.com

Fractie * Het Vechtse Verbond

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * De fracties van Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond hebben een 
aantal vragen over de consequenties van de versoepelingvan het 
coronaregime

Inleiding * Communicatie gemeentelijke website en Sportpunt Stichtse Vecht
Voor inwoners die voor een gesloten deur stonden bij bijvoorbeeld MFA 
Safari is het lastig te begrijpen dat er een discrepantie bestaat tussen wat 
de centrale overheid communiceert over versoepeling én de dagelijkse 
praktijk met het oog op uitvoerbaarheid. Bijvoorbeeld bibliotheek 
Maarssenbroek zal naar verwachting op 25 mei opengaan (bron RTV SV), 
dat is 2 weken later dan de landelijke berichtgeving hierover.

Vragen

Vraag 1 * a) Is het mogelijk dit thema: wat betekenen de versoepelingsmaatregelen 
voor inwoners in Stichtse Vecht, daar waar het openbare gebouwen en de 
openbare ruimte betreft van dag tot dag te publiceren? Het laatste bericht 
op de nieuwspagina over maatregelen dateert van 7 mei en geeft een 
doorkijkje naar de algemeen geldende maatregelen. Een dagelijkse 
update vanuit de gemeente wat weer open gaat en onder welke 
voorwaarden, zou de inwoner kunnen helpen. Ditzelfde geldt voor de 
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website Sportpunt SV over openstelling van de specifieke sportlocaties, 
zwembaden en buitenbaden. 

Vraag 2 * b) De corona informatie staat verspreid op de gemeentelijke website, een 
deel staat op de landingspagina Coronavirus, een deel onder 
nieuwsoverzicht. Kan dit worden verholpen?

Vraag 3 * c) Weten inwoners waar ze hun zorgen of meldingen over misstanden, 
enorme drukte of samenscholing van inwoners kunnen melden? De 
inwoner wordt nu verwezen naar de Fixi app over meldingen in de 
openbare ruimte. Maar zaken als illegale feesten/samenkomsten etc. of in 
welke vorm dan ook naleving van corona-maateregelen niet wordt 
nageleefd, horen toch niet thuis in de Fixi app? 

Vraag 4 * d) Hoe en waar meldt de inwoner dit en kan hij erop vertrouwen dat er 
gehoor wordt gegeven aan de melding. De gemeente Nieuwegein heeft 
als voorbeeld een speciaal online Corona meldpunt ingericht. 
https://www.nieuwegein.nl/meldpuntcorona.

Vraag 5 * Sporttoestellen in de openbare ruimte
In de gemeente staan op enkele plekken sportapparaten in de openbare 
ruimte. Daar staan geen borden bij over 1,5 m afstand of tips over hygiëne 
of sprays om de apparaten voor en na gebruik te desinfecteren. 

Vraag 6 * a) Gelden voor deze apparaten de regels als voor de fitnesbranche? 

Vraag 7 * b) Mogen deze toestellen door inwoners gebruikt worden? 
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Vraag 8 * c) En welke voorzorgsmaatregelen/informatie moet dan worden verstrekt? 
Of valt dit onder de verantwoordelijkheid van inwoners zelf? Kortom ook 
hierover zou duidelijkheid, liefst op de locatie zelf, gewenst zijn.

Vraag 9 * d) Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid, stel dat een inwoner 
kan aantonen besmet te zijn met en door. (Tiroler zaak).

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* ja

Uw bijlage(n) * Vragen M2000 en Het Vechtse Verbond inzake consequenties van de 
versoepeling van het coronaregim.docx


