Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum 20 oktober 2020

de raad van de gemeente Hulst

Indiener(s)Groot Hontenisse en HulstPlus

Onderwerp: Corona-uitbraak bij college raadsleden en ambtenaren in onze gemeente
Portefeuillehouder: JF Mulder
Vraag:
Wanneer waren de eerste klachten van een van de betrokkenen ?
Wanneer is deze persoon getest ?
Wanneer was de uitslag daarvan ?
Heeft deze persoon tussen moment van testen en uitslag contact gehad met wethouders,
ambtenaren, raadsleden ? Hetzij zakelijk, hetzij privé.
Hoe lang zijn de betrokkenen al ziek thuis ?
Wat is de te verwachten afwezigheid van de betrokkenen ?
Welke afspraken zijn er sinds de eerst geconstateerde besmetting afgezegd ?
Wat zijn de gevolgen hiervan voor derden ?
Welke gevolgen heeft dit alles voor de continuïteit van afspraken, vergaderingen, besluiten nemen,
ingediende verzoeken van derden ?
Is de ict van onze gemeente geschikt om thuis te werken voor de afdelingen waar dit mogelijk is?
Was thuis werken voordat al deze gevallen plaatsvonden, ook het beleid bij de gemeente zoals de
landelijke overheid adviseert?
Is dit nu het beleid om zo veel mogelijk thuis te werken? Hoeveel % van kantoor personeel werkte
en werkt nu thuis?
Zodra de GGD bron- en contactonderzoek heeft afgerond willen wij daar zsm kennis van nemen.

Aanleiding voor de vraag: We werden geïnformeerd over corona-besmettingen in het college. Na
het eerste bericht volgden er nog berichten met de mededeling dat er meerdere besmettingen
waren onder wethouders, raadsleden en personeel. Totaal op het moment van dit schrijven 17.
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Eventuele toelichting: Corona kan een zeer ernstige ziekte zijn, met vervelende gevolgen. We
wensen de zieken van harte beterschap en een spoedig herstel toe.
Bij de eerste berichten vanuit het stadhuis werd melding gemaakt van een klein aantal
besmettingen. De klachten zijn mild tot matige griepklachten. Dat klinkt niet verontrustend. Tevens
is gemeld dat de besmettingen geen invloed hebben op de besluitvorming of de werkzaamheden van
de gemeente Hulst. Dat was ondanks de vervelende berichten over besmettingen, goed nieuws.
Inmiddels is deze situatie landelijk nieuws geworden. Vandaag , 20 oktober, lezen we in BN De Stem
en PZC , dat weth Hageman aan de telefoon zwak klinkt en dat hij gaat rusten, weth Van Damme
kan niet aan de telefoon komen, ligt in bed. Wethouders Totté en Ruissen nemen de telefoon niet
op. Weth Depauw reageert wel met de mededeling dat hij niet snapt hoe dit heeft kunnen
gebeuren. Maar is niet klachtenvrij.
In de afgelopen weken zijn er enkele bijeenkomsten geweest waar raadsleden bij aanwezig waren.
Logisch dat deze mensen zich zorgen maken.
De reacties van de wethouders in de krant staan in schril contrast met de eerdere mededeling aan
de raad en via persberichten in de krant, van milde tot matige griepklachten en besluitvorming en
werk gaan gewoon door.
Gezien de reacties van de wethouders maken wij ons ernstige zorgen. Zowel over de gezondheid en
het herstel van de betrokkenen , als over de continuïteit van het werk ten stadhuize. Een
raadsvergadering met slechts 4 raadsvoorstellen is ook zeer bijzonder.
Het huwelijksfeest van weth Van Damme wordt ook opgevoerd in het artikel. Wat dat te maken
heeft met de besmettingen ten stadhuize ontgaat ons.
Wat ons ook zeer bevreemd, is dat blijkbaar pas na de besmettingen het college weet van de GGD
dat je ook als je voldoende afstand houdt er toch besmettingsgevaar is als je langer dan 15 minuten
samen in een ruimte bent. Dit moet toch bij het college bekend worden verondersteld. Immers met
grote regelmaat is onze bevolking geïnformeerd en roept de burgemeester op tot voorzichtigheid en
opvolgen van de maatregelen.
Dat er meteen de conclusie getrokken wordt dat “iemand mogelijk het virus heeft kunnen
overdragen op een van de wethouders”, is de beschuldigende vinger naar een derde wijzen.
Dat lijkt ons vooralsnog teveel vooruitlopend op het bron- en contactonderzoek van de GGD.
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