Motie Breda “Evenwicht in coronamaatregelen”
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 13 januari 2022,
Constaterende dat
• veel van onze inwoners en ondernemers nog steeds hun uiterste best doen om opvolging te
geven aan de coronamaatregelen;
• er nog veel onzekerheden zijn over de effecten en de ontwikkeling van het coronavirus en de
continuïteit van de zorg;
• veel gemeenten de laatste periode het draagvlak onder hun inwoners voor de
coronamaatregelen zien afnemen en de onrust zien toenemen;
• macro economisch het beeld lijkt mee te vallen maar in de lokale economie disruptieve effecten
zichtbaar worden;
• veel gemeenten zich zorgen maken over de gevolgen voor hun lokale (kleinere) ondernemers,
horeca, hun culturele en creatieve sector en zzp’ers, die hard worden getroffen en waarvoor de
steun niet altijd toereikend is;
• gemeenten vanuit verschillende sectoren, waaronder MKB-Nederland en VNO-NCW, berichten
zien en ontvangen waarin zorg over de economische situatie van ondernemers wordt geuit;
• veel ondernemers, (sport)verenigingen en lokale bedrijven geen buffers meer hebben om zelf
omzetderving op te vangen en veerkracht te tonen;
• de pijn bij deze partijen extra hard aankomt, omdat op dit moment binnen de economie zij
vooral geraakt lijken te worden door Corona-maatregelen;
• sport en bewegen voor kinderen en volwassenen juist nu belangrijk is om door deze coronatijd
te komen;
• de impact op het onderwijs, bijvoorbeeld voor leerlingen in de beroeps- en praktijksopleidingen
nadelig is;
• na 2 jaar coronabeleid perspectief voor de langere termijn ontbreekt;
• de uitvoerings- en handhavingscapaciteit bij gemeenten voor de uitvoering van het
coronabeleid onder druk staat;
• het coronabeleid niet aansluit op het coronabeleid in buurlanden en ondernemers in
grensregio’s hun omzet naar deze buurlanden zien gaan;
Overwegende dat
• we de komende periode als samenleving met corona zullen moeten leren leven;
• een effectieve aanpak alleen slaagt als inwoners, bedrijven en organisaties daarin worden
meegenomen;
• een succesvolle aanpak wordt gedragen door organisaties, bedrijven en verenigingen in de
samenleving;
• het coronabeleid een bredere, meer gelijkwaardige afweging van gezondheids-,
maatschappelijke en economische belangen behoeft;
• een zorgvuldige en transparante belangafweging voor uitlegbaar coronabeleid van groot belang
is;
• er een grote behoefte bestaat aan een meer voorspelbaar perspectief en een langere termijn
agenda.

Verzoekt het bestuur van de VNG om het nieuwe kabinet op te roepen om:
• bij het besluit tot het nemen van maatregelen, meer evenwicht te brengen in de aandacht voor
de zorg en de aandacht voor de verschillende sociale, maatschappelijke en economische
effecten;
• op basis daarvan te kijken onder welke omstandigheden de samenleving wel veilig open kan;
• actiever samen met de maatschappelijke sectoren en gemeenten te werken aan een breder
draagvlak voor het coronabeleid;
• ruimte te geven aan lokale besturen om samen met partijen in de samenleving te kijken wat wel
veilig kan en mogelijk is;
• bij de besluitvorming van maatregelen gelijktijdig met steunpakketten te komen die dekkend en
gelijk in te zetten zijn en de steunpakketten in te zetten op een manier waardoor de
samenleving en de economie minder kwetsbaar wordt;
• als één overheid te werken en te bespreken hoe dilemma’s in de uitvoering zijn te voorkomen;
• rekening te houden met de uitvoeringslast van coronamaatregelen voor gemeenten waarbij o.a.
de handhavingscapaciteit een grens heeft bereikt;
• te komen tot een perspectief voor de lange termijn, waarin we als samenleving leren leven met
corona en waarbij de samenleving weer meer vertrouwen krijgt in het coronabeleid.
Gemeenten zijn bereid om een perspectief voor de lange termijn samen met het kabinet en
sectoren uit te werken.

Medeondertekenaars: de gemeenten Zwolle, Apeldoorn, Oude IJselstreek, Deurne, Sittard Geleen, Nijmegen en
Oss en de 22 burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

