‘s-Gravenzande, 19 september 2020
Rondvraag voor de vergadering van de raad van de gemeente Westland
op dinsdag 22 september 2020 inzake
‘proportionaliteit van coronamaatregelen in de Veiligheidsregio Haaglanden’

Mijnheer de Voorzitter,
Afgelopen week zijn er in Nederland 8.265 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19,
een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. In reactie hierop heeft het kabinet jongstleden vrijdag
– in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s – nieuwe maatregelen afgekondigd om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Westland maakt deel uit van de Veiligheidsregio Haaglanden. Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden
loopt het aantal (nieuwe) besmettingen per gemeenten sterk uiteen. Vooral in multiculturele en
studentenwijken in de grote steden kwamen er tientallen nieuwe ‘brandhaarden’ aan het licht. Westland
kent echter geen multiculturele of studentenwijken. In onze gemeente (en Midden Delfland) zijn de
nieuwe besmettingen dan ook het laagst van de regio. In bijlage een overzicht van de COVID-19 meldingen
in de periode 2.9.2020 t.e.m. 15.9.2020.
Met de kennis van deze Westlandse cijfers over nieuwe besmettingen beschouwt de fractie van GBW de
nieuwe coronamaatregelen voor Westland disproportioneel. Voor Westland zijn de maatregelen vooral
symboolpolitiek, waardoor wij ons vooral zorgen maken als het gaat om het draagvlak voor de
maatregelen en in relatie daarmee de handhaving ervan.
Binnen de wet- en regelgeving is het momenteel zo georganiseerd dat de Veiligheidsregio bepaalt of er
aanvullende maatregelen gelden in een veiligheidsregio. En de burgemeester bepaalt of er aanvullende
maatregelen gelden in een gemeente. Andersom kan niet, een burgemeester kan dus niet de aanvullende
maatregelen in een regio afschalen.
Deze constatering brengt ons tot de volgende vraag:
 Bent u als burgemeester bereid zich ervoor hard te maken dat bij het stellen van aanvullende
maatregelen binnen de Veiligheidsregio Haaglanden meer maatwerk wordt geleverd? Dat aanvullende
generieke maatregelen in de Veiligheidsregio worden gematigd en de burgemeesters van de gemeenten
alsdan zèlf kunnen bepalen of in hùn ‘eigen’ gemeenten nog verdere maatregelen moeten worden
gesteld?
GemeenteBelang Westland
Remmert Keizer fractievoorzitter
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