Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)

Datum 25 augustus 2020.

Aan de voorzitter van
de raad van de gemeente Hulst

HulstPLUS
Onderwerp: financiële gevolgen corona crisis
Portefeuillehouder:
Vraag:
Zijn er nog meer steunpakketten uitgerold? Zo ja, aan wie en wat zijn de budgettaire gevolgen voor
2020 en 2021?
Is het College bereid de gemeenteraad te betrekken bij het opstellen van de diverse
steunprogramma’s?
Is het College bereid om een overzicht van steunmaatregelen te verstrekken met de bijbehorende
budgettaire gevolgen van de huidige programma’s voor zover deze niet volledig vergoed worden
door de Rijksoverheid?
Is het College bereid bij de voorbereiding van te ontwikkelen steunprogramma’s de gemeenteraad
hierbij in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken vergezeld van de verschillende
keuzemogelijkheden die de gemeenteraad kan maken?
Is het College bereid de raad te informeren over de nieuwe wetgeving inzake corona en de
mogelijkheden voor invulling op gemeentelijk niveau?
Is het College bereid om een raadsbreed debat te voeren over het gevoerde en te voeren beleid
inzake corona?
Aanleiding voor de vraag:
In deze tijd van coronacrisis worden noodverordeningen uitgevaardigd door de Veiligheidsregio.
Dat betekent dat de gemeenteraad/college de adviezen respecteert en uitvoert. Besluitvorming
komt dan achteraf. Het zij zo.
Op dit moment wordt nieuwe besluitvorming voorbereid. Wij lezen daar veel verschillende meningen
over. De betrokkenheid en het primaat van besluitvorming over steunmaatregelen met budgettaire
consequenties ligt bij de gemeenteraad. Ook de burgemeester heeft zijn eigen bevoegdheden
hierin. Wij verwijzen naar de vele reacties van andere gemeenten en instanties.
Tijdens de afgelopen commissievergaderingen en de fractievoorzitters in het presidium, zijn we
globaal geïnformeerd over een beperkt aantal zaken. Qua budgettaire maatregelen is aangegeven
dat voor 2020 de bijdrage bij de ondernemers voor de reclame belasting niet wordt opgelegd
(raadsvoorstel?) en nog een bedrag van € 50.000,00 is bestemd voor andere gevolgen. Dan houdt
het financieel op. Onze vraag is of er nog meer steunpakketten uitgerold zijn. Zo ja, aan wie en wat
zijn de budgettaire gevolgen voor 2020 en 2021? Er is enige informatie over aantal
uitkeringsaanvragen verstrekt. HulstPLUS vindt dat ook hier in dezen de gemeenteraad zijn
kaderstellende en controlerende rol moet kunnen uitvoeren.
Wij verzoeken het College de gemeenteraad te betrekken bij het opstellen van de diverse
steunprogramma’s. Wij vinden het belangrijk, zo mogelijk vooraf, een aantal mogelijkheden aan te
geven voor het vaststellen van een steunpakket zodat de gemeenteraad een keuze kan maken.
Wij willen een overzicht van steunmaatregelen met de bijbehorende budgettaire gevolgen van de
huidige programma’s voor zover deze niet volledig vergoed worden door de Rijksoverheid. Het
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primaat voor de toekenning (rekening houdend met verordening 212) ligt immers bij de
gemeenteraad, ook tijdens een crisis. Uiteraard zullen de financiële gevolgen doorlopen in 2021.
Voor de samenstelling van de begroting 2021 is het van belang om tijdig over die gegevens te
verstrekken.
Ook is er nogal wat ophef over nieuwe wetgeving in het kader van corona. Over de verschillende
rollen van besluitvorming is veel te doen. Door de wethouder is een oproep gedaan om vragen etc.
voor de begroting 2021 vóóraf door te geven. Bij deze.
HulstPLUS vindt dat de gemeenteraad zoveel mogelijk vóóraf betrokken moet zijn bij de uitvoering
van maatregelen die bij de gemeente of de burgemeester liggen. Wij willen geïnformeerd worden
over de voortgang van die wetgeving en de keuzes die de gemeenteraad straks kan maken.
Bent u bereid een om een raadsbreed inventariserend “corona debat” over de afgelopen maanden
te voeren met als onderwerpen
-

Welke regels hebben gegolden
Welke lokale uitzonderingen heeft het College c.q. de burgemeester bepleit
Zijn er nog gewone college bevoegdheden gebruikt?
Welk lokaal handhavingsbeleid was van toepassing
Verdeling van de lokale noodsteun? Wie heeft waarom hoeveel gekregen? En wie niets?
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