Mondelinge vragen Samen basisregels Corona uitdragen

Actueel: het Coronabeleid is deze week versoepeld
Urgent: de besmettingscijfers lijken redelijk stabiel te zijn. Er is een risico dat
de versoepelingen toch weer tot enige stijging leiden. Het is daarom van het
grootste belang om te weten of de maatregelen en aanbevelingen die wél van
kracht blijven, worden ondersteund en uitgedragen.
D66 heeft de volgende vragen aan Gedeputeerde De Bie:
Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet enkele versoepelingen van de Coronaregels aan. Dhr. Rutte, premier en VVD’er, zei daarbij dat hij een afspraak met
elke Nederlander wilde maken: “De afspraak dat u en ik ons extra goed aan de
basisregels gaan houden. Uw gedrag doet er toe.”
Dezelfde dag is dhr. Baudet, partijleider van de FvD, in Urk. Hij laat zich omhelzen, schudt volop handen en draagt geen mondkapje waar dat wel moet.
In het Brabantse college zitten zowel de VVD als FvD. Wij kennen hen als
trouwe aanhangers van hun partij. Een enkeling gaat zelfs met zijn partijleider
mee op campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen en staat braaf te knikken bij een toespraak van zijn partijleider. Dit is dezelfde persoon die binnen
het college verantwoordelijk is voor het thema ‘samen’. De samenwerking met
de Brabantse samenleving, de ontmoeting tussen politiek en bestuur enerzijds
en de Brabanders anderzijds. Daarom wil D66 graag van hem weten waar hij
staat als het gaat om enkele Corona-maatregelen. Volgt hij de lijn van Baudet
of de lijn van Rutte. Concreet heeft D66 de volgende vragen:
1. Wat is uw advies aan Brabanders ten aanzien van het handen schudden
op momenten waar twee of meer Brabanders samen komen?
2. Wat is uw advies aan Brabanders als het gaat om het dragen van een
mondkapje op het moment dat zij samen komen op plekken waar het
dragen van een mondkapje de bedoeling is.
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