Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 37 RvO)
Technische vragen
Fractie: Kernachtig Druten
CC:

Aankruisen wat van toepassing is
X

Datum: 21 september 2021
Datum vragen ingekomen:

Onderwerp:
Niet doorgaan Leste Mert a.g.v. Corona regels

Vandaag werd ons via publicatie door de Gelderlander duidelijk dat de Leste Mert dit jaar
helaas geen doorgang zal vinden. Dat betreuren wij als Kernachtig Druten zeer. Niet
alleen omdat de Leste Mert hét evenement is voor alle Drutenaren, maar zeker ook
omdat inwoners, ondernemers en de horeca meer dan ooit dan hebben toegeleefd naar
komende editie vanwege de bijzondere periode die achter ons ligt.
Hoewel de keuze door de Stichting Leste Mert zelf is gemaakt, lezen we ook dat de
gemeente Druten dit besluit als “enige optie” beschouwt. Als Kernachtig Druten hebben
we onze twijfels bij deze stellingname van de gemeente en hebben hier een aantal
vragen over.
Vragen:
1. Hoe beschouwt het College de betekenis van de Leste Mert voor onze inwoners,
ondernemers en de horeca?
2. Hoe heeft het College zich ingespannen om de Leste Mert in 2021 doorgang te
laten vinden?
3. Beschouwt het College het afzeggen van de Leste Mert inderdaad als “enige optie”
en wat is daarvan de achterliggende gedachte?
4. Hoe heeft het College zich ingespannen om Stichting Leste Mert te informeren en
ondersteunen bij de interpretatie en toepassing van de Corona regels uit de
Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19?
5. Is het College zich ervan bewust dat doorstroom evenementen zoals braderieën
en jaarmarkten zijn uitgezonderd van de verplichting om te werken met
Coronatoegangsbewijzen vanaf 25 september 2021?
Met vriendelijke groet,
Kees Arts
Kernachtig Druten

Indienen en beantwoording raadsvragen

Antwoord:

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording
binnen 30 dagen
Technische vragen
Indienen: uiterlijk dinsdag om 09.00 uur
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

