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beantwoording vragen

Geachte fractie,
Op 21 maart ontvingen wij via de griffie schriftelijke vragen van uw fractie over de gevolgen
die Zeeuws Vlamingen kunnen ondervinden van Belgische corona maatregelen.
Op 26 maart 2020 heeft u van ons college een overzicht ontvangen van de diverse
maatregelen die wij hebben genomen. Naast de in het overzicht aangegeven maatregelen
vindt er, indien gewenst, ook overleg plaats met de Zeeuws Vlaamse- en Belgische
buurgemeenten.
De maatregelen aangaande het coronavirus worden bijgesteld op basis van de waargenomen
ontwikkelingen om ons heen. Er bestaat geen vast draaiboek voor deze pandemie en de
gevolgen die deze pandemie met zich mee kan brengen vanuit sociaal-maatschappelijk en
economisch oogpunt. Slechts door gezamenlijk op te trekken zijn we in staat om dit
coronavirus te verslaan.
Onderstaand treft u de antwoorden aan op uw vragen.
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Is er overleg tussen de 3 Zeeuws Vlaamse colleges om deze bijzondere situatie te
bespreken
Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?
Zo niet, waarom is er geen overleg over een situatie die veel Zeeuws Vlamingen
raakt?

Inzake maatregelen aan de grens worden diverse overleggen gevoerd op nationaal,
regionaal en lokaal niveau. De lijnen met de buurgemeenten- ook over de grens- zijn
kort.
Binnen (wettelijke) mogelijkheden wordt op praktische wijze gezocht naar oplossingen
indien zich problemen voordoen.
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EGTS is een bestuurlijk orgaan inzake samenwerking tussen onze en enkele
Belgische gemeenten. Zijn de gevolgen van de maatregelen in EGTS-verband
besproken?
Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten? Zo niet, waarom is er geen overleg geweest?

Maatregelen zijn veelal afgekondigd op landelijk niveau via wettelijke voorschriften.
Door het bestaan van het bestuursorgaan EGTS is het mogelijk om gebruik te maken van
een grensoverschrijdend (bestuurlijk) netwerk. Binnen dit netwerk is een grote
bereidheid aanwezig om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Uiteraard binnen de –
Belgisch/Nederlandse- wettelijke kaders. Overleggen vinden momenteel plaats met
behulp van digitale middelen.


Is er overleg geweest met de leden van GS? Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?
Zo niet, waarom is er geen overleg geweest?

Ook met leden van GS wordt- indien nodig- overleg gevoerd over onder meer de
grensoverschrijdende problematiek die Zeeuws Vlaanderen kent. Men is zich bewust van
deze situatie. Daar waar mogelijk worden netwerken ingezet en wordt meegedacht in
oplossingen.


Wat is de mening van het college over de gevolgen voor ons Zeeuws Vlamingen van
de maatregelen die België heeft genomen ?
Welke actie(s), heeft het college ondernomen of gaat nog ondernemen ?

Door de Belgische centrale overheid zijn maatregelen genomen. Deze maatregelen gaan
uit van eigen soevereiniteit. Ook aan Nederlandse zijde zijn eigen maatregelen
genomen. Het is als goede (grensoverschrijdende) buurgemeenten om binnen de
wettelijke grenzen gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor eventuele beperkingen
met een grensoverschrijdend karakter.


Wij stellen voor om aan de gemeenteraad, leden van commissie ABZ, een evaluatie
te presenteren over hoe de betrokken overheden hier in de specifiek Zeeuws
Vlaamse situatie met elkaar samengewerkt hebben en welke leerlessen we hieruit
kunnen trekken.

Het college is van mening dat u met dit punt zaken wel heel zwaar aanzet. Vanuit
landelijke regelgeving zijn wij gedwongen wetgeving aan beide zijden van de grens te
respecteren. Het contact met de buurgemeenten is goed en daar waar mogelijk lossen
wij zaken op. Leerlessen zijn er ons inziens niet. Wel wordt geappelleerd aan
flexibiliteit, creativiteit en oplossend vermogen. Bij een ieder is de wil tot
samenwerking aanwezig. Daar zijn wij trots op.
Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,
De secretaris,
De burgemeester,
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