Motie
Onderwerp: Beleid/maatregelen ter voorkoming besmetting covid-19
Deze motie wordt ingediend door: CDA, LR/D66, Dorpspartij, Sociaal Gemert-Bakel, VVD
__________________________________________________________________________________

De raad van de gemeente Gemert-Bakel in vergadering bijeen op dinsdag 26 mei 2020
In aanmerking nemende :
Het grote aantal coronabesmettingen en corona-gerelateerde sterfgevallen onder inwoners
van onze gemeente;
de verdeeldheid onder de wetenschappers over de noodzakelijke maatregelen ter bestrijding
van het Covid-19 virus bij mens en dier is zowel nationaal als internationaal groot;
de geconstateerde besmetting van nertsen en katten op bedrijven in Gemert-Bakel, Laarbeek
en Deurne;
de aanwezigheid van vele nertsenfokkerijen in onze gemeente en buurgemeenten:
de aanwezigheid van enorme aantallen varkens en kippen in onze gemeente en
buurgemeenten;

Overwegende - dat aanvullende plaatselijke maatregelen op landelijke maatregelen nodig zijn;
- dat gezondheid voorop moet staan en dit geen ruimte laat voor speculeren op
goede afloop;
- dat inwoners en passanten zelf moeten kunnen bepalen of ze de directe omgeving
van besmette bedrijven wel of niet willen mijden;
gehoord:

de beraadslagingen in de vergadering op 26 mei 2020

Spreekt uit :
1. Zodra er eerste signalen zijn van een mogelijke besmetting van dieren op nertsenbedrijven
of andere dierhouderijen in onze gemeente ,wordt dit onmiddellijk aan de gemeenteraad en
de inwoners van Gemert-Bakel gemeld. Daarbij wordt dus niet gewacht op bevestiging van
RIVM en afkondiging door de minister.
2. Direct na het bekend worden van het vermoeden van besmetting op een nertsenfokkerij
worden in de directe omgeving (400 meter) waarschuwingsborden geplaatst. Deze borden
blijven geplaatst zolang het vermoeden niet is ontkracht.

3. Burgemeester en wethouders maken alle gebeurtenissen, besluiten en/of maatregelen
gerelateerd aan de hiervoor genoemde besmettingen direct openbaar. De hiervoor onder 2
opgenomen maatregel wordt toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,

CDA
Lokale Realisten/D66
Dorpspartij
Sociaal Gemert-Bakel
VVD

