BIJLAGE

Verzonden mail d.d. 9 december 2020

aan: de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Waterland.
Op 1 0ctober j.l heeft raadsgriffier Lia Randsdorp onze Raad geïnformeerd over het dringende advies van
onze Minister-President om een mondkapje te gebruiken. De voorzitter van de voorbereidende
raadsvergadering heeft sindsdien bij aanvang van de vergadering gevraagd, naast het houden van afstand
en desinfecteren van microfoons, een mondkapje te dragen als men zich verplaatst in de raadszaal. Als
men zit kan het kapje worden afgezet.
0p de ingangsdatum, 1 december 2020, heb ik de Raad geïnformeerd over de Regeling aanvullende
mondkapjesverplichtingen covid-19.
Deze regeling regelt de mondkapjesplicht in onder andere publieke binnenruimten.
Naar aanleiding van dat bericht heb ik geen reacties ontvangen.
Toen ik donderdagavond één van onze raadsleden, die geen mondkapje droeg daarop aanspraak,
antwoordde hij dat zij in hun fractie hadden besloten dat niet te doen en dat het in de raadszaal niet
verplicht was, omdat dat geen publieke binnenruimte was in de zin van de wettelijke regeling.
Ik heb vervolgens juridisch na laten gaan of de raadszaal wel tot publieke binnenruimte, zoals bedoeld in
de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, kan worden gerekend. Een notitie daarover stuur ik mee.
Om een fysieke raadsvergadering coronaproef te laten plaatsvinden kunnen wij momenteel geen publiek
toelaten. En dat maakt dat alleen de raadszaal geen publieke plaats is in de zin van de wet.
Dat is ook minder van belang dan het beroep dat collega- raadsleden doen op collega’s die weigeren een
mondkapje te dragen.
Mensen voelen zich niet veilig in hun eigen raadszaal.
Waar sommigen liever digitaal zouden vergaderen, is het toch wel het minste wat je van je collega’s mag
vragen dat ze respect hebben voor jou veiligheidsgevoel. Als mensen redenen hebben om geen mondkapje
te kunnen dragen, wordt dat ook gerespecteerd.
Als je andere opvattingen hebt over het naleven van de landelijke coronaregels, dan ga je dat maar
landelijk en privé belijden, maar toon respect voor je collega’s waarmee je in de raadszaal samenwerkt.
Daar hoef je niet over te discussiëren, laat staan ruzie maken.
Ik ga er van uit dat alle (duo-)raadsleden 16 en 17 december mondkapjes dragen als ze zich verplaatsen.
Met vriendelijke groet,
Sicko Heldoorn
Drie bijlagen:
- Mail 1 oktober 2020 neus-mondkapjes in publieke binnenruimtes i.c. het gemeentehuis
- Memo raad 1 december informatie over mondkapjes
- Mondkapjesplicht in publieke binnenruimte

