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Artikel 34 vragen Reglement van Orde van Lijst Duijndam inzake de gevolgen van de coronavirus
voor kwetsbare ook hardwerkende burgers gemeente
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
De maatregelen vanuit het Kabinet ter bestrijding van het coronavirus zorgt voor mooie
maar ook wat minder mooie acties van de burger. Een van deze minder mooie acties is het
hamsteren wat velen toch blijven doen.
Vanuit de burgers zelf wordt nu al een aantal tegenactie geopperd.
1) Een speciale winkeltijd aanbieden voor de ouderen en kwetsbare onder ons
2) De mogelijkheid voor hulpverlenende mensen in alle vitale beroepen, om een
boodschappenlijstje in te dienen, die ze na hun dienst kunnen afrekenen en ophalen
3) Toch een restrictie op het aantal producten per persoon
Vraag 1
Is er bij het college al gesproken over dit bijkomend probleem?
Ons antwoord
Het college is momenteel erg druk met het vorm geven van de door het Kabinet opgelegde
maatregelen op gebied van corona-bestrijding in de gemeente. Ook geeft zij uitvoering aan
het hiertoe opgestelde handelingskader van de Veiligheidsregio Zeeland. Dat betekent
onder meer het handhaven van die opgelegde maatregelen bij bijvoorbeeld horecabedrijven,
winkels en recreatiebedrijven.
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Vraag 2
Is het college van zins om in samenspraak met de winkeliers dit probleem te
adresseren en zo te tackelen?
Ons antwoord
We zien dat er al veel initiatieven ontstaan bij ondernemers en instellingen om ervoor te
zorgen dat iedereen zijn of haar boodschappen kan kopen. Ook in de media is te lezen dat
er verschillende winkeliers zijn die hier oplossingen voor vinden (bijvoorbeeld:
boodschappenuur voor ouderen).
In het overleg dat wij nu hebben met de Vlissingse Ondernemerscentrale en Actief
Ondernemend Souburg, nemen wij uw suggesties mee. We vragen hen dit bij hun achterban
kenbaar te maken.
Als gemeente focussen wij ons op de specifieke taken, waar een wettelijk kader voor is
opgesteld. Wij zien voor ons zelf geen actieve rol weggelegd om het geschetste probleem te
voorkomen.
Vraag 3
Is het college bereid hierin het voortouw te nemen door een initiërende,
stimulerende en wellicht een coördinerende rol te vervullen?
Ons antwoord
Zie vraag 2.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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