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Schriftelijke vragen D66, PvdA en SP over de corona-aanpak in Brabant
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Uw kenmerk

Geachte,
Bij brief van 15 februari 2021, ingekomen op 16 februari 2021, heeft u namens
de fracties van D66, PvdA en SP schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Hoeveel leden van het college van GS beschouwen corona als een 'klein
griepje'?
Antwoord: Ons college beschouwt corona niet 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?
Antwoord: Het college kan het instemmend geknik van de heer De Bie op een
campagne gerelateerde bijeenkomst niet duiden. Ons voltallige college neemt
het coronavirus en de coronamaatregelen uiterst serieus.

3. Hoe volhoudbaar is in uw college een (privé?-)mening van een collegagedeputeerde over het coronabeleid die direct ingaat tegen het beleid van
uw college in de verschillende provinciale programma's?
Antwoord: De maatregelen die wij nemen in het kader van corona en
coronaherstel kunnen op de steun van ons volledige college rekenen.

4. In hoeverre beïnvloeden uitspraken van Forum voor Democratie over
corona uw publiekscampagne Kracht van Brabant?
Antwoord: Niet. Wij blijven als voltallig college onverminderd achter deze
boodschap staan.
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5. Wat zijn de gevolgen van dergelijke uitspraken over corona voor het
toekomstperspectief van de Brabantse samenleving?
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Antwoord: Wij voorzien geen nadere gevolgen. Het college werkt met veel
partijen samen aan een positief toekomstperspectief voor de Brabantse
samenleving.
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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?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3. Ons college zet zich nadrukkelijk in
voor het voor het voetlicht brengen en prijzen van de Brabantse veerkracht in
deze lastige tijden.

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?
Antwoord: Het college volgt en peilt bijvoorbeeld via het Brabantpanel of er
behoefte is aan een monument voor herdenken van corona-slachtoffers. Wij
achten dat meer dan voldoende betrouwbaar.

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.
Antwoord: De Denktank Coronaherstel heeft niet over de uitspraken van
Forum voor Democratie gesproken.
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,
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C. Thomassen,
programmamanager Ondersteuning Bestuur en Management
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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