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FEITEN VERSUS COMPLOTDENKEN

ZOEÏERÍtIETR
MEi TIKÁAR,

VOOR

ItKÀAR

De raad van de gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 2 en 9 november

2020,

Overwegende
. dat de corona-pandemie medeoorzaak is van een toenemend gevoel van onrust
onder een groeiende groep mensen in Nederland,
' dat de wijze waarop social media functioneren een oorzaak is van in een
'bubbel'geraken van mensen, waardoor zij het idee hebben dat er sprake is van
allerlei complotten,
' dat de NCTV heeft aangegeven dat het groeien van de groep complotdenkers
aanleiding kan zijn voor gevaarlijke situaties,
' dat het verbieden van uitingen geen oplossing is en op gespannen voet staat
met de vrijheid van meningsuiting,
dat
het keren van de verspreiding van complottheorieën dicht bij de burger
'
moet beginnen,
Roept het college op om op alle mogelijke manieren het complot denken aan te
pakken, waarbij te denken valt aan:
' het in de uitingen in het Streekblad en in social media niet alleen aandacht te
geven aan de maatregelen die tegen corona genomen moeten worden maar ook
aandacht te geven aan de feiten: hoeveel mensen liggen er in het ziekenhuis,
hoe druk is het op de IC in Zoetermeer en in Haaglanden, hoeveel mensen uit
Zoetermeer zijn er aan corona overleden, is er sprake van oversterfte, etc. etc.
' te onderzoeken op welke manier en door wie het beste gesignaleerd kan worden
welke mensen in de stad 'vatbaar'zijn voor complotverhalen zodat met gerichte
communicatie van de feiten iedereen op de hoogte blijft van dezelfde
werkelijkheid,
En roept de burgemeester op de bottom-up aanpak van complotdenken ook onder
de aandacht te brengen in de VRH om te zien in hoeverre er deskundige adviezen
voor het tegen gaan van complotverhalen te vinden zijn,
En verzoekt het college hierover op de geëigende momenten hierover te
rapporteren,

En gaat over

tot de orde van de dag,

Zó! Zoetermeer
Marijke van der Meer

