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Onderwerp: schriftelijk vragen op grond van art. 47 RvO // Rol van het
openbaar bestuur tijdens de coronacrisis
Geachte college, beste burgemeester,
Nu het kabinet volgende week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en
er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we
concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. Zijn we terug bij hoe het voor het
coronavirus was? Nee. De anderhalve meter afstand houden we voorlopig aan en er
wordt nog veel vanuit huis gewerkt. Er zijn dingen veranderd, sommige aanpassingen
zijn of waren tijdelijk, maar enkele veranderingen zijn waarschijnlijk blijvend.
U heeft ons, mede met behulp van de Veiligheidsregio, regelmatig op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen en de (crisis)situatie in de regio en onze gemeente.
Dank daarvoor, dit waarderen wij zeer. Nu we ruim 3 maanden verder zijn, kijkt de
fractie van LokaalBelang graag terug op deze bijzondere en unieke tijd. Daarom hebben
wij enkele vragen voor u als college, maar wellicht ook specifiek voor de burgermeester.
Deze hebben betrekking op de keuzes die u als college of als burgemeester van Waalwijk
heeft gemaakt. Wij vragen u in uw antwoorden juist vooral stil te staan bij uw en onze
cirkel van invloed.
In de eerste plaats: er is sprake van tevredenheid en trots over de wijze waarop het
openbaar bestuur deze crisis tot dusverre heeft aangepakt. Daar staan zorgen tegenover
over de democratische legitimatie en rechtstatelijke borging van veel genomen
maatregelen.
1)
2)
3)

In hoeverre denkt u dat deze coronacrisis het functioneren van het openbaar
bestuur, de democratie en/of de rechtsstaat blijvend verandert?
Wat zijn - gelet op de Waalwijkse situatie - mogelijke veranderingen ten goede,
wat vindt u zorgelijke ontwikkelingen?
Welke innovaties denkt u dat deze coronacrisis oplevert (zowel binnen de
organisatie, als binnen onze gemeente)?

De Veiligheidsregio’s konden differentiëren in de uitwerking van de landelijke richtlijnen
naar gelang de ernst van de situatie binnen hun regionale grenzen. Die ruimte voor
verschil deed bovendien recht aan de regionale verschillen in cultuur en sociaalmaatschappelijke context. U hebt als college of als burgemeester mogelijk ook nog
zelfstandig gedifferentieerd voor de situatie in de gemeente Waalwijk.

4)
5)

Kunt u kort aangeven welke aanvullende of afwijkende besluiten en/of
maatregelen u heeft genomen met betrekking tot het coronavirus om vervolgens
per besluit aan te geven wat uw overweging hierbij was?
Hoe heeft u daarnaast de samenwerking in de regio en in de Veiligheidsregio
ervaren? Wat ging goed en wat kan er beter?

Nu de grootste urgentie van de crisis – een oncontroleerbare toeloop op de ic’s –
voorlopig is geweken, gaat de coronacrisis een nieuwe fase in. Nieuwe urgente en grote
vragen als uitvloeisel van de coronacrisis doemen dan op. In wat voor samenleving willen
wij wonen? In hoeverre zijn wij bereid risico’s te aanvaarden? En hoe gaan we de
ongelijkheden in kansen en kwetsbaarheid die deze crisis verder dreigt te vergroten te
lijf? Onze vragen aan u luiden als volgt.
6)
7)
8)

In hoeverre heeft u op bovengenoemde vragen invloed?
Bent u tevreden over die mate van invloed en waarom?
Hoe groot is de rol die de Veiligheidsregio, de landelijke overheid of een andere
dan de lokale overheid hierin speelt?
9) Wat vindt u als college van de onderlinge verhoudingen c.q. de grootte van de rol
die u en de andere partijen hierin spelen?
10) In welke mate - ook in algemene zin - bent u tevreden over de rol die u als
college of als burgermeester speelt in deze samenwerkingen?
De coronacrisis heeft het openbaar bestuur voor specifieke uitdagingen op het terrein
van crisisbeheersing gesteld. Tegelijkertijd geeft deze bijzondere tijd een scherper beeld
op de vitale algemene functies van het openbaar bestuur. Wij willen via deze weg de
noodzaak benadrukken van vertrouwen in de relatie tussen overheid en inwoners om de
overheid met gezag te kunnen laten optreden. Vertrouwen wordt verdiend als het kan
worden gegeven, als dilemma’s worden gedeeld, en tegelijkertijd de waarden waar het
uiteindelijk om gaat centraal worden gesteld.
De burgemeester heeft in onze ogen hierbij een cruciale rol. Als voorzitter van zowel het
college, als de gemeenteraad. Maar ook als verbinder tussen overheid en inwoners. Als
burgervader. Uw informatievoorziening met uw wekelijkse bestuurdersbrief is prima,
maar dit is eenzijdig informeren. Wat de fractie van LokaalBelang betreft zouden wij daar
graag een breed politiek en maatschappelijk debat over voeren. Daarom een laatste
vraag:
11) Hoe gaat u dit proces van vertrouwen vergroten nog verder vormgeven samen
met de gemeenteraad en de inwoners van onze gemeente?
Namens de fractie van LokaalBelang,
Met vriendelijke groet,
Timon Klerx
Fractievoorzitter

