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Onderwerp

vragen Corona
Geachte fractie,
Op 08 april 2020 is er in het presidium onder meer gesproken over de corona maatregelen
die door de gemeente zijn genomen. Ook zijn -bij monde van de burgemeester en de
secretaris- zorgen gedeeld over het post-corona tijdperk. Met name daar waar het
betreft de (financiële) levensvatbaarheid van organisaties, verenigingen, dorpshuizen en
stichtingen en de gevolgen voor de leefbaarheid in onze gemeente. Deze zorgen werden
door iedereen gedeeld. Afgesproken is dat daar later op terug gekomen zou worden.
Door de griffier is van uw fractie een schriftelijke vraag ontvangen via de heer Van
Driessche. Deze vraag heeft als onderwerp: ‘Gevolgen van de coronacrisis voor onze
accommodaties’. De vraag is twee dagen na de samenkomst van het presidium verstuurd.
Opmerkelijk is dat uw fractiegenoot de heer Van Driessche in dit presidium aanwezig was
als vervanger van uw fractievoorzitter.
Als college willen wij onze verbazing uitspreken over het stellen van de vraag.
Het college heeft immers – bij monde van de burgemeester en secretaris- in de eerste
plaats hun zorgen geuit bij de aanwezige fractie voorzitters. Deze zorgen werden
vervolgens breed gedeeld. Wij vinden het dan ook niet netjes dat uw fractie zich op deze
wijze politiek wenst te profileren.
Afdeling: Directie
Bezoekadres:
Grote Markt 24

4561 EB Hulst

Telefoon
14 0114
Vanuit buitenland +31 114 389000
Telefax
+31 114 314627
WhatsApp
+31 6 13323399

Postadres:
Grote Markt 21
Postbus 49
Website

Wij zullen uw vraag dan ook op een later tijdstip meenemen bij eventuele post-corona
voorstellen.

4561 EA Hulst
4560 AA Hulst

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,
De secretaris,
De burgemeester,

www.gemeentehulst.nl

Bankgegevens:

IBAN
NL 21 BNGH 0285044370
BIC
BNGHNL2G
BTW Nummer
NL810988707B01
KvK Nummer
20165080
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