Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum

de raad van de gemeente Hulst

21maart 2020
Indiener(s)Groot Hontenisse

Onderwerp: Gevolgen voor Zeeuws Vlamingen van Belgische maatregelen nav coronavirus
Portefeuillehouder: JF Mulder
Vraag:
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 ?
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 ?
Is er overleg geweest met de leden van GS ?
Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten ?
Zo niet, waarom is er geen overleg geweest ?
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 ?
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.
Aanleiding voor de vraag: In België zijn verregaande maatregelen genomen met veel impact voor
ons Zeeuws Vlamingen. Verschillende wijze van maatregelen nemen door de Zeeuws Vlaamse
gemeenten.
Eventuele toelichting: Er verschijnen diverse publicaties die geen duidelijkheid geven, maar
verwarring. De geografische situatie van onze regio, als afgesloten gebied, waar men alleen in en
uit kan als je betaalt, wordt helaas nu nog eens extra in de schijnwerpers gezet. Veel Zeeuws
Vlamingen, met name degenen die richting Brabant moeten, maar ook vanuit Brabant naar Zeeuws
Vlaanderen moeten, ondervinden behoorlijk hinder van de maatregelen.
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