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Schriftelijke vragen Voortgang raadswerk en Covid-19 crisis 

 

Laten wij voorop stellen dat gezondheid en solidariteit het allerbelangrijkste is in deze tijd. Ook willen 
wij een compliment voor hoe er tot nu toe geacteerd is vanuit de Veiligheidsregio.  
 
Twee weken geleden werden wij geconfronteerd met het uitzonderlijke voorstel om drie 
raadsvoorstellen die doorgang moesten vinden, via een speciale constructie te bekrachtigen. Zoals 
het er nu naar uitziet vinden de komende tijd geen “gewone” commissie en raadsvergaderingen 
plaats. Als we dan bedenken dat voor deze regio het zomerreces vroeg valt, betekent dat, dat op zijn 
vroegst pas weer in september de normale cyclus van vergaderen start. 
 
Wij denken dat een ieder, dus ook onze inwoners, ondernemers en verenigingen erbij gebaat zijn om 
in deze onzekere tijden nog meer duidelijkheid en informatie te verstrekken. Maar ook om de 
voortgang in de besluitvorming te continueren, zodat we met elkaar ook de juiste koers blijven varen 
in de gemeente Wijdemeren.  
 
In het land ziet de CDA fractie verschillende initiatieven omstaan, waarbij moderne 
communicatiemiddelen worden ingezet om toch de continuïteit in besluiten te waarborgen. De CDA 
fractie wil dan ook graag meedenken over hoe we als gehele raad in Wijdemeren de voortgang van 
besluiten kunnen waarborgen. 
  
 

Hierbij de volgende vragen aan het college: 
 

1. Kunnen wij op zeer korte termijn met de raad via moderne communicatie vergaderen, om de 

voortgang van de besluitvorming te bespreken? 

2. Kunt u een overzicht verstrekken van de raadsvoorstellen die momenteel worden voorbereid? 

3. Is er een risico op vertraging van raadsvoorstellen? Ofwel is er voldoende ambtelijke 

capaciteit, ondanks de huidige situatie? Zo ja, hoe denkt u dit weer in te lopen? 

4. Kan er meer inzichtelijk worden gemaakt welke activiteiten worden ondernomen in het kader 

van de Covid-19 crisis? In het bijzonder denken wij hierbij aan ouderen, ondernemers,  

kwetsbaren, kinderen etc. 
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5. Op welke manier houdt u overzicht over de (financiële) consequenties die de COvid-19 crisis 

met zich meebrengt, denk bijvoorbeeld in het bijzonder aan ondernemers, ZZP’ers en 

verenigingen. Ontwikkelt u hiervoor speciale maatregelen? Zo ja, welke maatregelen zijn dit? 

 

Gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren en de urgentie van de bovenstaande vragen, 

verzoek ik u om sneller dan de reguliere termijn van 30 dagen te reageren. 

 

Namens de CDA fractie,  
 
Jan Verbruggen 

 

 
 


