‘s-Hertogenbosch, 15 februari 2021
Aan het college van Gedeputeerde State
Postbus 9015
5200 MC ’s-Hertogenbosc
Betreft: FvD en de corona-aanpak in Braban
Geacht college
In Statenmededeling PS 4810990 (over de aanpak van Gedeputeerde Staten gericht op een herstel
van Brabant als gevolg van de corona-maatregelen) meldt u, dat u vanuit verschillende provinciale
programma’s werkt aan het dempen van de effecten van de coronacrisis. Ook zegt u daarin
proactief te blijven communiceren, o.a. met de publiekscampagne Kracht van Brabant, over de
activiteiten die overal in Brabant plaatshebben. Zo wilt u “op een positieve manier laten zien over welke
veerkracht Brabant en de Brabanders beschikken.” Tevens volgt u via de Brabantse Impact Monitor de
impact van het herstel, ontwikkeling in toekomstperspectief en inspirerende initiatieven. Ook zegt
u te blijven volgen of er behoefte is aan een monument voor het herdenken van de corona-slachtoffers in
Brabant (IM: conform motie van PS)
Echter, afgelopen zaterdag was gedeputeerde De Bie aanwezig bij een bijeenkomst van Forum
voor Democratie in Brabant. Volgens een bericht in BN De Stem besteedde Thierry Baudet zijn
toespraak in Breda, na te zijn ingegaan op de app-berichten waarmee hij onlangs in het nieuws
kwam, voornamelijk aan het onderuit halen van het coronabeleid: “Het gaat om een klein griepje,
waar alleen de alleroudsten met onderliggend lijden aan bezwijken.” Baudet noemde het
coronabeleid van de regering “burgerlijk, stupide en desastreus”. Hij kreeg in Breda ‘bijval en
goedkeurend geknik van gedeputeerde De Bie.
D66, PvdA en SP vinden dat we in Brabant geen ondergraving van beleid kunnen gebruiken in één
bestuur, waarin enerzijds wordt gewerkt aan de Kracht van Brabant en aan solidariteit en het
beschermen van zwakkeren, maar anderzijds corona als een griepje wordt beschouwd en er verzet
is tegen de avondklok. Daarom hebben wij de volgende vragen
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1. Hoeveel leden van het college van GS beschouwen corona als een ‘klein griepje’
2. Als het antwoord op vraag 1 ‘nul’ is, hoe duidt u dan het instemmend geknik van
gedeputeerde De Bie afgelopen zaterdag
3. Hoe volhoudbaar is in uw college een (privé?-)mening van een collega-gedeputeerde over het
coronabeleid die direct ingaat tegen het beleid van uw college in de verschillende provinciale
programma’s
4. In hoeverre beïnvloeden uitspraken van Forum voor Democratie over corona uw
publiekscampagne Kracht van Brabant
5. Wat zijn de gevolgen van dergelijke uitspraken over corona voor het toekomstperspectief van
de Brabantse samenleving

6. Hoe kunt u de veerkracht waarover Brabant en de Brabanders beschikken in deze coronacrisis
goed voor het voetlicht brengen als een gedeputeerde in uw college Baudets uitspraken over
corona goedkeurt
7. Hoe betrouwbaar is de uitkomst van uw volgen of er behoefte is aan een monument voor het
herdenken van de corona-slachtoffers, als er aanhangers van Baudet in uw college zitten
8. In hoeverre heeft uw Denktank Coronaherstel, samengesteld uit vertegenwoordigers van
diverse Brabantse partners - zowel in het economische als het sociale domein - de gevolgen van
uitspraken van Forum voor Democratie over corona besproken? En wat zijn de uitkomsten tot
nu toe? De besprekingen van de Denktank Coronaherstel betreffen immers bovenal het bieden
van perspectief aan jongeren, aan de binnensteden en aan het ondersteunen van de mentale veerkracht.
Wij hopen op een spoedige beantwoording van onze vragen
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