Wordt de raad in coronatijd buitenspel gezet?

Geachte college van B&W,
Zowel het kabinet als onze veiligheidsregio Twente nemen de nodige maatregelen om de coronacrisis
het hoofd te bieden. Landelijk zien we persconferenties waarin het kabinet de maatregelen
aankondigt die voor het hele land gelden. Daarbij wordt ook aangegeven waarom deze maatregelen
worden genomen. Vervolgens zien we dat het kabinet in de tweede kamer hierover verantwoording
aflegt. Daarbij worden tevens de vragen van de diverse Kamerleden beantwoord en het beleid
bediscussieerd. Aansluitend op de maatregelen van het kabinet komt onze veiligheidsregio met
noodverordeningen. Deze worden met ons, raadsleden, gedeeld.
In de noodverordening is meermaals opgenomen dat de voorzitter het, naast de maatregelen
genoemd in de noodverordening, vrij staat om aanvullende maatregelen te treffen. Als voorbeeld
hiervan verwijzen we naar artikel 2.5 zoals opgenomen in de huidige noodverordening. Dat geeft de
voorzitter het recht om bepaalde gebieden of locaties tot verboden gebied te maken. Artikel 3.1 lid c
is hier ook een voorbeeld van.
Wij respecteren de wet en de uitvoering daarvan, wij vinden het wenselijk dat bestuurders
verantwoording afleggen over genomen en voorgenomen maatregelen. De veiligheidsregio wordt
bestuurd door de burgemeesters, uiteraard gaan wij uit van de goede bedoelingen van deze
bestuurders, wenselijk is wel dat zij verantwoording afleggen over de genomen en voorgenomen
maatregelen.
Is het college het me ons eens dat:
1. De veiligheidsregio Twente de Hengelose gemeenteraad in staat stelt om met haar in
gesprek te gaan over de noodverordening(en). In concreto betekent dit dat de gemeenteraad
hierover met de burgemeester in gesprek gaat. Een gesprek ter toelichting van de
noodverordening. En dat daarnaast ruimte biedt aan de raadsleden voor het stellen van
vragen en bediscussiëren van het genomen besluit.
2. Er een breed draagvlak is voor de maatregelen die de veiligheidsregio Twente treft om de
coronacrisis het hoofd te bieden. Dat een gesprek over de noodverordening tussen
raadsleden en burgemeester hieraan bijdraagt.
3. De burgemeester zich daardoor gesteund weet door de gemeenteraad bij het nemen van
maatregelen.
De PvdA heeft op dit moment concreet vragen over de ingevoerde sluitingstijd voor de horeca met
betrekking tot het toelaten van gasten tot maximaal 04.00 uur. Wat maakt dat deze maatregel nu is
genomen en dat dit niet vooraf noch achteraf met de raad is besproken?
Met vriendelijke groet,
PvdA raadsfractie Hengelo
Gerard Kemna

