Nissewaard, 22 februari 2021

Betreft: schriftelijke vragen verkiezingsmanifestatie Forum voor Democratie

Geacht college,
Op zondag 21 februari bezocht de verkiezingskaravaan van Forum voor Democratie
Spijkenisse. Van 11 uur tot ca. 13.30 uur hield Forum van Democratie een manifestatie op
het Marktplein. Hierbij leverde Thierry Baudet van 11 tot 12.30 uur een speech voor de
menigte, naar schatting 400 personen. Na afloop konden mensen met Baudet op de foto.
Gedurende dit bezoek zijn de coronamaatregelen niet in acht gehouden.
LieverLinks en Nissewaard Lokaal hebben daarom onder verwijzing van artikel 29 van het
Reglement van Orde van de gemeente Nissewaard de volgende vragen:
Eerder bezocht Forum voor Democratie o.a. Vlissingen en Roosendaal. Beelden hiervan zijn
op social media verschenen en hieruit bleek een zelfde situatie als in Spijkenisse. Grote
groepen mensen dicht op elkaar en na afloop met Thierry Baudet op de foto, waarbij ook
geen anderhalve meter afstand werd gehouden.
1) Had de gemeente kennis van deze eerdere manifestaties en hoe in die plaatsen met
de coronamaatregelen is omgegaan?
Zo ja, waarom is dan toch besloten om deze manifestatie toe te staan?
Zo nee, waarom is dit in de beoordeling niet meegenomen?
Twee keer deed Thierry Baudet een oproep om de anderhalve meter aan te houden. Om
11.05 uur en om 11.50 uur. Op vragen aan de aanwezige agenten werd geantwoord dat de
verantwoordelijkheid voor het houden aan de anderhalve meter afstand bij de organisatie
lag.
2) Is het gemeentebestuur het met ons eens dat handhaving (politie en BOA’s) moet
toezien op het handhaven van deze anderhalve meter maatregel en niet de
organisatie?
Zo ja, waarom is dit niet gebeurd?
Zo nee, wie dan wel en waarom?
3) Waarom is door handhaving de bijeenkomst tijdens de speech niet al beëindigd,
nadat bleek dat het publiek zich niet aan de anderhalve meter maatregelen hield?
Welke overwegingen lagen hier aan ten grondslag?
Om 12.25 uur deed Baudet na tussenkomst van burgemeester Van Oosten opnieuw een
oproep om afstand te houden. Kort daarop was het programma klaar, waarna de mensen
met Thierry Baudet op de foto konden. Ook hier is zowel door de mensen in de wachtrij, als
door Thierry Baudet niet de anderhalve meter maatregel in acht genomen, noch het dragen

van mondkapjes. Het aanwezige spatscherm werd
genegeerd en ook de organisatie deed weinig. Hier zijn foto’s van.

4) Waarom is hier door handhaving opnieuw niet direct ingegrepen?
5) Waarom is de heer Baudet pas aan het eind (rond 13.20 uur) aangesproken op het
feit dat hij, bij het op de foto gaan met het publiek, niet de anderhalve maatregel in
acht heeft genomen?
Rond 11.35 uur reed er een grijs Volkswagen busje het marktterrein op. Met de
terreuraanslagen in recente jaren een risico dat tegenwoordig bij evenementen wordt
ingecalculeerd en waar maatregelen tegen worden genomen. Dit is hier niet gebeurd.
6) Waarom zijn er geen maatregelen genomen tegen voertuigen die het terrein op
konden rijden?
7) Bent u het eens dat dit een vergeten veiligheidsrisico is geweest?
De burgemeester heeft zelf het evenement bezocht tussen ca. 12 en 12.30 uur.
8) Waarom heeft de burgemeester er niet voor gekozen om deze manifestatie direct te
beëindigen, nadat bleek dat er al meer dan een uur geen afstand werd gehouden?
9) Zou de gemeente met de kennis van nu opnieuw deze manifestatie hebben
toegestaan? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
10) Wat vindt u van het signaal dat met het toestaan van deze manifestatie op zondag 21
februari jl. is afgegeven aan de andere inwoners, ondernemers en
evenementenorganisatoren van onze gemeente die zich wel aan de regels proberen
te houden?
11) Bent u van mening dat het Spijkenisse Festival op basis van dezelfde vereisten,
zijnde een manifestatie met sprekers als Kim van de Kant van LieverLinks en Chris
Hottentot van Nissewaard Lokaal, met tussendoor muzikale intermezzo’s ook
doorgang kan vinden? Zo nee, waarom niet?
12) Indien nee, waarom is er dan wel voor gekozen om Forum voor Democratie toe te
staan deze manifestatie te houden en hier niet actief en streng op te handhaven?

Wij zien de beantwoording van de vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Chris Hottentot
Nissewaard Lokaal

Kim van de Kant
LieverLinks

