
 

 

VVD-fractie gemeenteraad Horst aan de Maas  
 

Aan: College van Burgemeester & Wethouders  

         van de gemeente Horst aan de Maas  

  

Betreft: Coronamaatregelen en de impact daarvan op 

ondernemers en burgers 

 

Datum: 11-01-2022 

  

 

Geacht College,  

  

Wij sturen u deze brief omdat wij ons grote zorgen maken over het goede leven en het 

ondernemersklimaat in onze gemeente. Na ruim anderhalf jaar covid-restricties, leken we 

afgelopen najaar eindelijk terug te kunnen keren naar ons normale leven. Die droom werd 

bruut verstoord door de laatste covid-golf die ons als samenleving overkwam. Winkels en 

horeca zijn wederom gesloten. 

 

In de tussentijd kiezen onze buurlanden een andere strategie. In Duitsland en België zijn, 

weliswaar met restricties, winkels en horeca geopend en probeert men het normale leven 

zoveel mogelijk voort te zetten. U begrijpt dat dit in een grensgebied extra veel pijn doet als de 

consument met hetzelfde gemak even over de grens gaat winkelen, gaat eten en naar de 

kapper gaat. Welk effect bereiken we nog met onze Nederlandse maatregelen en wegen deze 

effecten hiervan nog wel op tegen de negatieve effecten voor onze inwoners en ondernemers? 

Een legitieme vraag die wij als gemeenteraadsleden veel krijgen.  

 

Veel zal afhangen van de mogelijke veranderingen van de maatregelen die het (nieuwe) 

kabinet deze week zal aankondigen en hoe de cijfers van besmettingen, maar ook 

ziekenhuisopnames, zich ontwikkelen. We beseffen ook terdege dat er voor ons als gemeente 

Horst aan de Maas weinig speelruimte is voor maatwerk. Wij vragen u desondanks om 

maximale inspanningen in deze crisis om het goede leven in onze gemeente te bewaken en 

het voor de mensen van onze gemeente iets meer draagbaar te maken.  

 

Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen; 

 

1) Is het college bereid om in elk geval de komende weken een wekelijks overlegmoment 

in te plannen met de gemeenteraad om de situatie in onze gemeente te rapporteren, te 

evalueren en om samen met de gemeenteraad te denken over een weg vooruit? Wij 

willen deze uitdaging heel graag samen met u aangaan om onze geliefde gemeente zo 

goed mogelijk te kunnen besturen.  

2) Heeft het college risico’s in kaart gebracht en noodoplossingen klaarliggen om te 

voorkomen dat vitale sectoren in onze gemeente uit dreigen te vallen vanwege 

bijvoorbeeld ziekten? Wij denken hierbij aan politie, brandweer, ambulancezorg, maar 

ook aan acute zorg, distributie van levensmiddelen etc. 

3) Is het college het met ons eens dat de gemeente getroffen ondernemers in een 

uitzichtloze situatie daar waar mogelijk te hulp dient te schieten? En zo ja, welke 

mogelijkheden ziet u nog op dit moment? 



 

 

4) Is het college bereid om getroffen winkeliers creatief te hulp te schieten zo lang ze 

gedwongen gesloten zijn? Wij denken aan (nood)oplossingen die elders in het land 

worden toegepast zoals het gratis verstrekken van marktkramen die onder de 

marktverordening zonder leges geplaatst kunnen worden vóór de winkels van 

ondernemers.  

5) We schrikken enorm van cijfers over depressies onder jongeren/studenten ten gevolge 

van het wederom tot stilstand komen van onze samenleving en horen ook zorgen over 

capaciteitsproblemen bij jeugdzorg. Welke effecten zien we hiervan terug in onze 

gemeente en hoe pakken we deze aan om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt 

die hij/zij nodig heeft? 

6) Welke stappen worden momenteel ondernomen om eenzaamheid, depressies en 

andere negatieve effecten op het welzijn van al onze inwoners te meten en welke 

maatregelen worden er genomen om deze tegen te gaan?  

Tot slot willen we benadrukken dat we heel goed beseffen dat wat we kunnen doen als 

gemeente om coronaleed te verlichten wellicht niet veel zal zijn, maar niets doen is in onze 

optiek altijd te weinig. 

 

Wij ontvangen uw mondelinge reactie graag tijdens de volgende voorbereidende 

raadsvergadering. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Yvonne Douven 

VVD Horst aan de Maas 

 

 


