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Emmen, 8 april 2021
Betreft: toelichting agendapunt corona – commissie BME
Geachte raadscommissieleden,
In het presidium is afgesproken dat de stand van zaken corona een agendapunt wordt tijdens de
commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie. Ter voorbereiding hierop stuur ik u deze
mail met een voorstel voor de invulling van dit agendapunt.
Situatie
We zitten in een ingewikkelde fase van de coronacrisis. Het aantal besmettingen is hoog, maar de
cijfers lijken voorzichtig de goede kant op te gaan en de derde golf lijkt niet zo hoog te worden als
voorspeld. Het aantal bezette IC-bedden neemt weer toe. De druk in de ziekenhuizen is hoog. We
zien dat vaccineren echt helpt, maar er zijn nog onvoldoende Nederlanders gevaccineerd om de
maatregelen massaal los te kunnen laten. Onze samenleving snakt daar juist naar. En vindt het
steeds moeilijker om zich aan die regels te houden. De verwachting is dat het demissionair kabinet
volgende week een stappenplan presenteert met versoepelingen. Dat geeft perspectief, maar
vraagt ook om geduld en voorzichtigheid: versoepelen gaat in kleine stapjes en niet iedereen is
daar direct mee geholpen.
Proeven
Er wordt ondertussen op verschillende terreinen proef gedraaid met grote openstellingen, zoals
concerten en voetbalwedstrijden. Ook de wedstrijd FC Emmen – Heracles Almelo op 25 april is
hiervoor geselecteerd. Op allerlei manieren wordt gekeken hoe je ondernemers en inwoners veilig
en verantwoord meer ruimte kunt geven. We moeten echter handelen binnen de landelijke kaders
en de ruimte die we krijgen van het rijk. We proberen als gemeente waar mogelijk ondersteuning
te bieden aan onze inwoners en ondernemers om zo samen de laatste periode zo goed mogelijk
door te komen.
Programma
Ondergetekende zal het agendapunt donderdagavond aftrappen met een stand van zaken,
inclusief terugblik op de persconferentie van 13 april en bespreking met Drentse burgemeesters
op 14 april. Vervolgens presenteert Hans Kox, directeur GGD Drenthe, de stand van zaken van de
pandemie, de besmettingen, het testen en vaccineren. U kunt hem daarna uw vragen stellen over
de bestrijding van de pandemie. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over ‘de blik vooruit’:
welke lichtpuntjes zien we en hoe houden we elkaar in deze ingewikkelde fase vast.
Mocht u vooraf al vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik ze graag.
Met vriendelijke groet,
Eric van Oosterhout
Burgemeester

