Motie vreemd aan de orde van de dag “Oogjes toe en snaveltje dicht”
Via: griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad,
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 44, Reglement van Orde een
motie vreemd aan de orde van de dag, met het onderwerp ‘Oogjes toe en snaveltje dicht’,
indienen
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen,
constateert dat:
• De lockdown weliswaar wat is versoepeld maar voor bepaalde ondernemers en hun
klanten onverminderd doorgaat;
• Winkels beperkt open mogen of d.m.v. Click & Collect open zijn;
• De horeca gesloten dient te blijven;
• De coronamaatregelen niet lijken te zorgen voor minder besmettingen;
• De kosten van de coronamaatregelen eenzijdig worden neergelegd bij ondernemers;
• Heel veel ondernemers op ‘omvallen’ staan;
• De beleidsmakers die deze maatregelen bedenken en uitvoeren zelf nog geen Euro van
hun salaris hebben moeten missen;
• Inmiddels ook onze eigen Burgemeester in gepleit heeft voor lokaal maatwerk;
Is van mening dat:
•
•
•
•
•

Lokale democratie meer zou moeten zijn dan het klakkeloos uitvoeren van landelijk
beleid.
Iedere bestuurder bij het uitvoeren van beleid ook zelf een verantwoordelijkheid heeft
om te kijken naar de proportionaliteit en de gevolgen ervan.
Een goed bestuurder Haags beleid altijd langs de eigen morele lat legt.
Een goed bestuurder ook durft te zeggen beleid niet uit te voeren.
Mensen die dat willen heel goed in staat zijn zelf maatregelen te nemen om hun risico
op besmetting te minimaliseren.

En verzoekt het college:
•

De portefeuillehouder veiligheid met onmiddellijke ingang te stoppen met het
handhaven van Coronamaatregelen die worden voorgeschreven door het kabinet en
het OMT zodat alle ondernemers in de Gemeente Velsen en de horecaondernemers in
het bijzonder kunnen doen wat ze het liefste willen. Ondernemen zoals bedoeld en dat
de inwoners hun leven weer op kunnen pakken.

Namens de fractie,
Sander Scholts

