
 
 

 
Motie ‘viruswaanzin nee!’ 

De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op donderdag 09 
juli 2020, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de actuele politieke ontwikkelingen 
die een minder rooskleurig effect (kunnen gaan) hebben op de inwoners van Papendrecht als gevolg 
van de voorgestelde (ingrijpende) wetgeving inzake de Corona spoedwet en hieruit voortvloeiende 
overheidsmaatregelen, 
 
Constaterende dat: 
 de samenleving diep verdeeld is geraakt over nut en noodzaak van de aangekondigde spoedwet; 
 de invoering van de spoedwet, die op de eerste van deze maand zou ingaan, werd uitgesteld; 
 reeds enkele demonstraties tegen de spoedwet in Nederland hebben plaatsgevonden; 
 wetenschappers elkaar op dit moment inhoudelijk op grond van onderzoeksdata tegenspreken 

als het gaat om de wenselijkheid van en de onderbouwing ten aanzien van de juistheid van de te 
nemen maatregelen in het kader van de bestrijding van het Corona virus; 

 de regering het ene deel van de wetenschappers met hun adviezen lijkt te willen volgen, terwijl 
de uitgevaardigde richtlijnen en adviezen van het RIVM steeds meer onder wetenschappelijke én 
maatschappelijke kritiek zijn komen te staan1 en dat het andere deel van de wetenschappers 
daar dan weer op reageert en het er op grond van inhoudelijke argumenten mee oneens is; 

 de economie gigantisch veel schade leidt als gevolg van het eenzijdige overheidshandelen, 
waaronder (het van regeringswege afgekondigd hebben van) de zogenaamde Lockdown; 

 het in meer fundamentele zin schort aan de noodzakelijke democratische legitimatie, in het 
bijzonder op het plaatselijke niveau van de gemeente als eerste overheid; 

 er steeds meer inhoudelijke, beleidsmatige, journalistieke en oppositionele politieke kritiek2 
komt op het regeringsbeleid ter zake; 

 dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad van State en het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters, alsmede tal van andere organisaties zoals bijvoorbeeld de 
Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, ter zake kritische 
reacties hebben geventileerd in de richting van de regering; 

 de tijdelijke Covid-19-wetgeving, waarmee het kabinet de route naar ‘het nieuwe normaal’ in de 
1,5 meter-samenleving wil gaan organiseren, de kracht en de waarde miskent die juist de 
gemeenteraad, als hoeder van de belangen van de inwoners, kan bieden; 

 het bij deze tijdelijke (Corona) spoedwet ontbreekt aan 1) plaatselijke democratische borging, 2) 
democratische betrokkenheid en 3) medeverantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor 
draagvlak in de plaatselijke samenleving; 

  

                                                           
1 Er komen steeds meer geluiden van prominente virologen die wijzen op het belang van de verspreiding van het virus via de lucht. Prof. 
Christian Drosten zegt: “Druppeltjesoverdracht speelt waarschijnlijker een kleinere rol dan de overdracht via aerosols”. 
2 https://www.maurice.nl/2020/06/07/checklist-2/ 



Overwegende dat: 
 het kritische geluid over nut en noodzaak ten aanzien van de eventuele wenselijkheid van de ‘1,5 

meter samenleving’ steeds vaker de kop opsteekt in de maatschappij; 
 de 1,5 meter ‘social distancing’ het overgrote deel van de besmettingen helemaal niet blijkt te 

verhinderen en daarnaast dus ook nog eens schijnzekerheid oplevert; 
 in Georgia (Amerika) te zien was dat na de opening van kerken3, waar men zich strak aan de 1,5 

meter afstand tot elkaar hield, toch weer besmettingen plaatsvonden; 
 de zogenaamde druppeltjesoverdracht bij de besmetting met het virus (waarschijnlijk) een veel 

kleinere rol speelt dan de overdracht via zogenaamde aerosols; 
 de aangekondigde maatregelen veel te lang gaan duren en een onacceptabele inbreuk vormen 

op de grondrechten van ons allemaal én de privacy van de Papendrechters die wij als leden van 
de gemeenteraad vertegenwoordigen in het plaatselijke bestuur van de gemeente; 

 de gemeenteraad met betrekking tot aanknopingspunten omtrent de invulling van het begrip 
‘ingrijpende gevolgen’ (alsook procedurele regels voor het democratisch–bestuurlijk samenspel 
tussen de gemeenteraad en het college), destijds niet zonder reden de motie informatieprotocol4 
heeft aangenomen; 

 de aangekondigde (tijdelijke) maatregelen van regeringszijde wel degelijk vatbaar lijken te zijn 
voor het in dit kader te bezigen begrip ‘ingrijpende gevolgen’ en dat het hiermee verband 
houdende onbedoeld maar desondanks plaatsvindende sluipenderwijs uiteengroeien van de 
gemeenteraad (als kader stellend en controlerend orgaan) en het college (als uitvoerend orgaan) 
als een onwenselijke ontwikkeling wordt ervaren; 

 
Spreekt uit dat: 

 het van regeringswege bepleite ‘nieuwe normaal’ in feite niet normaal is, vanwege de 1,5 meter 
‘social distancing’; 

 het wenselijk is om terug te keren naar ‘het oude normaal’ en de viruswaanzin met de daarbij 
voorgestelde vrijheidsbeperkingen een halt toe te roepen; 

  
En verzoekt het College: 
1. om binnen de bandbreedte die door de nationale wetgeving wordt opgelegd aan een zelfbewust, 

vastberaden, heldhaftig en barmhartig beleid vorm te geven, waarbij het streven erop is gericht 
binnen de gemeentegrenzen van Papendrecht de 1,5 meter als richtlijn voor ‘social distancing’ 
zoveel als mogelijk los te gaan laten en hierover in de Veiligheidsregio en in de regio 
Drechtsteden te communiceren; alsmede, 

2. de regering in Den Haag te laten weten dat de gemeente Papendrecht moeite heeft met 
eenzijdig en ondoordacht top-down beleid dat indruist tegen gefundeerde en gevalideerde 
alternatieve wetenschappelijke inzichten, dat indruist tegen de democratische legitimatie op het 
niveau van de gemeente als eerste overheid en dat indruist tegen de grondrechten en de privacy 
van de inwoners van de gemeente; 

3. deze motie te delen met alle gemeenteraden van Nederland en kenbaar te maken aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht. 

                                                           
3 https://www.christianpost.com/news/georgia-church-closes-two-weeks-after-reopening-as-families-come-down-with-coronavirus.html 
4 https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2016/06/22/motie-informatieprotocol/ 


