PVDA
MOTIE

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
De raad van de gemeente Terschelling in digitale vergadering bijeen d.d. 27 mei 2020
Onderwerp: De Corona crisis een enorme economische sociale en financiële
impact heeft op Terschelling
De Raad,
gehoord de beraadsiaging,
constaterend dat:
Door de grote afhankelijkheid van toerisme op de economie van Terschelling, er
sprake is van een uitzonderlijke impact van de Coronacrisis op onze eilander
samenleving;
De financiële schade op Terschelling, zowel voor de economie als voor de
gemeentelijke begroting substantieel is en dit grote gevolgen kan hebben voor de
leefbaarheid op Terschelling.
‘

Overwegend dat:
Iedereen zich moet voorbereiden optimaal te kunnen functioneren in de (hopelijk
tijdelijke) “1,5 m economie”;
> Bestaand beleid en regelgeving het mogelijk in de weg kan staan om tijdelijke en
incidentele maatregelen te nemen om schade zoveel mogelijk te beperken en vorm
te kunnen geven aan de”1,5 m economie”;
> Het niet nemen van tijdelijke maatregelen er toe kan leiden dat op lange termijn er
sprake kan zijn van aantasting van de leefbaarheid op Terschelling.
Van mening dat:
In het belang van alle inwoners, ondernemers, instellingen en onze gasten er tijdelijk,
gedurende de Coronacrisis, afgeweken mag worden van bestaand beleid, zoals
bijvoorbeeld horecabeleid, terrassenbeleid, kampeerbeleid, beleid rond de openbare
ruimte;
De afwijkingen in redelijkheid en billijkheid toegestaan zijn, waarbij het belang van
volksgezondheid en veiligheid, algemeen belang, het belang van de omgeving en
het economisch belang zorgvuldig worden afgewogen;
> De afwijkingen slechts tijdelijk gelden en geen rechten geven in de toekomst.
Maatwerk kan, draagvlak is belangrijk, spelregels geven duidelijkheid.
Verzoekt het College:
> De motie te gebruiken om tijdig, in overleg met belanghebbenden, tijdelijke
maatregelen te kunnen nemen om schade aan de samenleving van Terschelling
zoveel mogelijk te beperken;
De mogelijkheden en oplossingen duidelijk en tijdig te communiceren en er voor te
zorgen dat een ieder zich houdt aan de gemaakte afspraken;
Zich richting veiligheidsregio (VRF) en kabinet te blijven inzetten voor sectoren, zoals
de veerdiensten en campinghouders, die goede en veilige protocollen leveren, maar
ondanks via de VRF geen groen licht krijgen;
> Samen met GR de Waddeneilanden een sterk signaal af te geven richting Den Haag
om initiatieven die worden genomen voor de Waddeneilanden te ondersteunen;
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Door middel van Corona gastheren en gastvrouwen de nu geldende maatregelen op
een positieve manier te begeleiden zoals bijvoorbeeld de 1 ,5m afstandsregel, onder
de aandacht te brengen van onze inwoners en gasten;
De gemeenteraad regelmatig actief te informeren over de stand van zaken en de
genomen of te nemen maatregelen.
,

En gaat over tot de orde van de dag.
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