Indienen van een MOTIE aan de gemeenteraad ex artikel 29 van het Reglement van
orde voor de gemeenteraad 2018.
Onderwerp: Motie Volksgezondheid staat altijd op plek 1
De motie wordt ingediend door: CDA, Lokale Realisten / D66, Dorpspartij, Sociaal
Gemert-Bakel, en VVD
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:
De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
In vergadering bijeen op dinsdag 26 mei 2020.
Overwegende dat:
- In onze gemeente locaties/bedrijven zijn met nertsen met het coronavirus;
- Inmiddels duidelijk is dat corona besmettingen niet alleen plaats vinden van mens
op mens, maar ook van mens op dier en andersom;
- De onderzoeken en maatregelen gecoördineerd worden vanuit de landelijke
overheid (ministerie van LNV en ministerie van VWS) en de rol van de gemeente
hierin dus beperkt is;
- We het belangrijk vinden dat de landelijke overheid voortvarend aan de slag gaat
en begrijpt dat wij zorgen hebben over de gezondheid van onze inwoners en de
ondernemers;
- Indien de volksgezondheid daar om vraagt deze bedrijven geruimd dienen te
worden. Daarbij vragen wij wel aandacht voor een reëel compensatie en
ondersteuning van deze mensen van wie de dagelijkse broodwinning wordt
afgenomen;
- Een oproep te doen aan de verantwoordelijke ministers om te bewerkstelligen dat
op nertsenfokkerijen en de directe omgeving ervan, veelvuldig en intensief en
blijvend wordt getest op de aanwezigheid van het Covid-19 bij mensen en dieren,
en op materiaal en fijnstof in de lucht, zowel in de stallen als buiten de stallen.
- Er bij de verantwoordelijke ministers op aan te dringen dat, zodra een besmetting
met het corona virus van een nertsenfokkerij door RIVM is bevestigd, de
besmette nertsenfokkerij onmiddellijk wordt geruimd.
- Er bij de verantwoordelijke ministers op aan te dringen dat er concrete
maatregelen verplicht worden gesteld om te voorkomen dat katten en honden de
nertsenfokkerijen kunnen binnenkomen en dat katten, honden en nertsen het
bedrijfsterrein van de nertsenhouder kunnen verlaten.
- Er bij de verantwoordelijke ministers op aan te dringen dat ook buurtbewoners, in
een straal van 500 meter van een nertsenfokkerij, hun katten en honden verplicht
binnenhouden (opkooiplicht) en ’n meldplicht in te stellen in geval dieren toch
ontsnapt zijn.

Geeft het college de opdracht om:
met het ministerie van LNV en VWS in overleg te gaan en de zorgen uit de
gemeenteraad van Gemert-Bakel daar over te brengen. Dit kan middels dezelfde wijze
als de brandbrief die door de ondernemers en nertsenhouders is gestuurd naar minister
Schouten.
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

