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motie vreemd aan de orde van de dag

GEMEENTE ZOETERMEER
STEUNT BEWONERS EN ONDERNEMERS

De raad van de gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 20 december 2O2t,

Constaterende
. dat vanwege het moment waarop de regering de nieuwe lockdown aankondigde,

agendering van de gevolgen niet op korte termijn mogelijk is,

Overwegende
. dat de nieuwe lockdown voor alle Zoetermeerders een nieuwe klap is na al bijna

twee jaar knokken tegen het coronavirus,
. dat het voor de ouderen afschuwelijk is dat zij uitermate terughoudend moeten

zijn waar het gaat om de ontmoeting met hun kleinkinderen,. dat het voor de ondernemers weer een zoveelste tegenslag is, juist in de
kersttijd, en dat het in het bijzonder voor de horeca buitengewoon zuur is dat
alles wat er was ingekocht voor kerstlunches niet zoals bedoeld gebruikt kan
worden en ze wéér dicht moeten,

. dat het ook voor alle organisaties en verenigingen hele lastige tijden zijn,
' dat het voor alle kinderen, jongeren en volwassenen heel erg moeilijk is om nog

een beetje optimistisch aan het nieuwe jaar te beginnen,

Tevens overwegende
. dat de raad 5 miljoen opzij heeft gezegd om de ellende van Covid op te vangen,. dat dit geld nog niet op is,
. dat als het nodig is, de raad altijd kan bekijken of er nog meer nodig is,

Verzoekt het college,
. alles op alles te zetten - desnoods met inhuur of met mensen van andere

afdelingen - om de telefoons zodanig te bemensen dat iedereen zijn verhaal
kwijt kan, en om hulp kan vragen bij L4O79,. dat de mensen via alle communicatiekanalen worden gewezen op alle hulp die
via de verschillende regelingen van de overheid beschikbaar is, en dat voor wie
de situatie te moeilijk is, de gemeente klaar staat,. dat het door de raad beschikbaar gestelde geld wordt ingezet om met creatief
maatwerk, en niet met'regeltjes'werk iedereen te helpen om door deze periode
heen te komen,

En gaat over tot de orde van de dag,
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