Vragenhalfuur
(ex. Artikel 17 RvO)

Registratie: (In te vullen door de raadsgriffie)
Aan de voorzitter van de raad,
De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo in vergadering bijeen op: 29 juni 2020
Steller vragen (naam en fractie): Ton van Happen, D66
Vragen gericht aan: burgemeester J. van Bree
Onderwerp: smart distancing in horeca
Vragen:
1. Bent u het met D66 eens dat de huidige 1,5 meter afstandsnorm op de terrassen in de horeca
moeilijk is te handhaven?
2. Bent u het met D66 eens dat we ons als gemeente maximaal moeten inspannen om, binnen de
wettelijke mogelijkheden, ondernemers maximaal te steunen zodat ze kunnen blijven ondernemen
in het belang van de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen?
3. Steunt u het uitgangspunt van smart distancing op de terrassen in de horeca?
4. Bent u bereid om in het regionaal veiligheidsberaad in te brengen dat het principe van smart
distancing op de terrassen in de horeca gehanteerd zou moeten worden, zodat dit principe ook in
het landelijk veiligheidsberaad kan worden ingebracht als volgende stap in verdere versoepeling
van de corona maatregelen?
Aanleiding:
De beperkingen in onze samenleving als gevolg van het coronavirus worden stapsgewijs versoepeld
door het Kabinet. Met de verdere versoepelingen nemen ook onduidelijkheden toe en is er
maatschappelijk veel discussie over nut en noodzaak. Handhaving van regels blijkt in de praktijk
daarom ook lastig te zijn voor gemeenten (zie o.a. artikel in ED van afgelopen vrijdag), zeker daar
waar het gaat om het toepassen van de 1,5 meter afstand op de terrassen. Deze maatregel maakt
een forse inbreuk op de vrijheid van mensen en heeft grote impact op sectoren als horeca, recreatie,
cultuur en sport. D66 is van mening dat de eigen verantwoordelijkheid van inwoners als uitgangspunt
dient te worden genomen. Tegen deze achtergrond is D66 van mening dat het toepassen van smart
distancing als uitgangspunt van het beleid te gelden. Bij smart distancing gaan we ervan uit dat gasten
op basis van hun eigen gezonde verstand zelf de afstand kiezen die ze in acht willen nemen ten
opzichte van elkaar. Het is immers niet uit te leggen dat personen uit meerdere huishoudens wel
gezamenlijk in een auto mogen zitten, maar op het terras 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar
moeten houden.
Afgelopen week hebben diverse burgemeesters in het land al aangegeven dat zij het uitgangspunt
van smart distancing onderschrijven en ook bereid zijn zich in te zetten om dit te kunnen realiseren.
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