Motie Vreemd aan de orde van de dag: Taskforce om 1,5 meter samenleving in te
richten
___________________________________________________________
De Raad van de Gemeente Epe, in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2020,
gehoord de beraadslagingen,
constaterende, dat;
• we te maken hebben met het acuut stilvallen van economische activiteiten in vele
sectoren, waarbij horeca, recreatie en non-food direct geraakt worden en vele andere
sectoren indirect.
• we de komende periode te maken hebben met ‘anderhalvemeter-maatregelen’ om ‘smart
distancing’ mogelijk te maken en toch te kunnen recreëren, sporten etcetera;
van mening dat;
• ondernemers en organisaties out-of-the-box zullen moeten denken om hun individuele
locatie naar de richtlijnen in te richten;
• het in ons aller belang is dat de we de economische activiteit (en daarmee
verdiencapaciteit) die er in de gemeente Epe mogelijk is maximaal benutten binnen de
richtlijnen;
• we de schade op korte termijn zoveel mogelijk willen beperken;
• we op langere termijn de lokale economische gevolgen willen minimaliseren en het
sociaal-maatschappelijk herstel zoveel mogelijk willen stimuleren;
• we moeten investeren om de werkgelegenheid in de gemeente Epe te behouden, de
sport- en culturele voorzieningen in stand te houden en een leefbaar Epe te behouden;
• de gemeente hierbij een rol speelt als subsidieverstrekker, vergunningverlener en
handhaver;
Roept het college van burgemeester en wethouders op om:
•
•

•
•

een anderhalvemeter-Taskforce in te richten, die proactief met ondernemers en
organisaties zoekt naar mogelijkheden om anderhalvemeter-proof open te kunnen gaan
en blijven;
te denken in oplossingen en hierbij alle mogelijke oplossingsrichtingen bespreekbaar
maakt voor ondernemend Epe in de breedste zin van het woord, zoals tijdelijke
ontheffingen voor bijvoorbeeld grotere of andere terrassen, andere terraslocaties
aanwijzen, het aanbrengen van luifels, uitgifte-luiken, tenten, schermen, looproutes in de
winkelstraten, mobiele bars, de verruiming van openingstijden voor de middenstand etc.;
de betrokken diensten, zoals de brandweer, de OVIJ en de Veiligheidsregio te verzoeken
om deel uit te maken van deze 1.5m Taskforce om proactief mee te denken over wat er
wél kan. Zodat niet achteraf zaken verboden worden;
ervoor zorg te dragen dat e.e.a. in overeenstemming met de richtlijnen vanuit de
Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland wordt
gehandeld en uitgevoerd.

en gaat over tot de orde van de dag.
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