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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 * Statushouders, studenten in groepswoningen
Onder studenten leeft de misvatting dat zij met elkaar samenwonend in 
een huis, daarmee wel een economische gemeenschappelijk huishouden 
vormend, ook op leefniveau een huishouden zouden vormen. De 
regel/versoepeling is echter niét voor hen van toepassing. Dus buitenshuis 
hebben zij zich te houden aan de max 3 en 1,5 regel. Nou is Stichtse 
Vecht geen Utrecht in deze, maar daar heeft de gemeente deze groep 
inwoners geïnformeerd en heeft Burgemeester Van Zanen een video 
opgenomen. https://www.utrecht.nl/bestuur-en-
organisatie/coronavirus/studenten-en-coronavirus/

Vragen

Vraag 1 * a) Is deze groep jeugdige inwoners hierover apart geïnformeerd? En zou 
hierover aanvullende informatie op de gemeentelijke website kunnen 
worden geplaatst?
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Vraag 2 * b) In Stichtse Vecht zijn er een aantal woongroepen voor verstandelijk 
beperkten in de wijk, welke regels gelden voor hen en heeft de gemeente 
ze hierover apart geïnformeerd.

Vraag 3 * c) In onze gemeente wonen een aantal statushouders in groepsverband, 
ook voor deze groep stellen onze fracties dezelfde vraag.

Vraag 4 * Het opengaan van Basisonderwijs en Speciaal-onderwijs en 
kinderopvang:
a) Is het alle scholen en opvang gelukt om in samenwerking tot een 
werkbare openstelling te komen? En is de gemeente geïnformeerd of 
scholen zoveel mogelijk hele dagen schoolgang met aansluitend opvang 
realiseren?

Vraag 5 * b) Heeft de gemeente hier ook een toezichthoudende rol en kan/mag zij bij 
niet handhaving ten leste interventie, sancties opleggen? 

Vraag 6 * c) Heeft de gemeente hierin ondersteuning geboden, zo ja op welke wijze 
is dit vorm gegeven? (bijvoorbeeld verstrekken van dranghekken; 
verkeersregelaars, tape, onderlinge afstemming etc.)

Vraag 7 * d) Zijn er extra faciliteiten ingezet, denk aan leerlingenvervoer, om 
kinderen/jeugd te faciliteren om deel te nemen aan onderwijsgang. Mn valt 
dan te denken aan kinderen/jeugd die nog geen gebruik maakten van 
leerlingenvervoer, maar waar dat wellicht nu wel een passende maatregel 
voor zou zijn. De regering adviseert immers om zo min mogelijk gebruik te 
maken van het OV. Heeft de gemeente in beeld hoeveel kinderen/jeugd 
die op SBO of VSO zitten hiervan gebruik zouden willen maken of aan wie 
het -wellicht tijdelijk- aangeboden zou kunnen worden. Of zijn er passende 
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alternatieven?

Vraag 8 * Dan een meer algemene vraag over handhavingscapaciteit. De 
versoepeling brengt wellicht een grotere druk op de handhavingscapaciteit 
met zich mee, te denken valt aan toezicht bij markten; verkeersregelaars 
bij recreatiegebieden; toezicht bij terrassen en uitgaansgebieden etc. 
a) Heeft de gemeente extra capaciteit in de vorm van BOA’s, 
verkeersregelaars, tekstkarren, borden, politie(vrijwilligers) of drones 
“ingekocht” of geregeld? 

Vraag 9 * b) Waar is de rol van toezicht belegd. Is de horecaondernemer verplicht 
zelf “politieagentje” te spelen, of wat zijn aan de voorkant de gemaakte 
afspraken.

Vraag 10 * c) Worden of zijn de What’s app groepen en buurtpreventieteams extra 
geïnformeerd wat te doen ten tijde van corona?

 

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


