
 

 
 
 
 

Motie “Gelijke monniken gelijke (mond)kappen” 
De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 10 december 2020, ter 
bespreking van agendapunt 13: Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, 
 
Constaterende dat: 
- De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) op 1 december 2020 in werking is getreden;  
- Met de inwerkingtreding van de Twm ook een mondkapjesplicht geldt voor onder andere alle 

publieke binnenruimten, dus ook het gemeentehuis; 
- In de raadsinformatiebrief “Corona update 2 december 2020” is geschreven dat: 

- in het gemeentehuis zijn mondkapjes verplicht bij het verblijven in de publiek 
toegankelijke ruimtes van het gemeentehuis zoals de publiekshal, het werkcafé op de 
eerste verdieping en bij de openbare toiletten. Voor de overige ruimten (de niet 
openbare ruimtes zoals de 2e en 3e verdieping) geldt vooralsnog geen plicht tot het 
dragen van een mondkapje; 

- De 2e en 3e etage de ruimten zijn waar het college van B&W en de ambtenaren kunnen werken; 
 
Overwegende dat: 
- De gemeenteraad op 12 november 2020 de “Routekaart vergaderwijze i.h.k.v. Corona” heeft 

vastgesteld; 
- Als afweging bij het opstellen van de “Routekaart vergaderwijze i.h.k.v. Corona” onder andere is 

benoemd de “Aspecten als voorbeeldfunctie richting samenleving en ambtelijke organisatie”; 
 
Spreekt uit dat: 
- Het college van B&W (ook) een voorbeeldfunctie heeft; 
- De voorbeeldfunctie in het geding komt als collegeleden en/of ambtenaren op de 2e en 3e etage 

van het gemeentehuis zich kunnen bewegen zonder dat er een mondkapjesplicht geldt, terwijl 
op de andere etages van het gemeentehuis wel sprake is van een mondkapjesplicht; 

 
Draagt het college op: 
- De mondkapjesplicht in te voeren voor het gehele gemeentehuis en de gemaakte uitzondering 

voor de niet openbare ruimtes, zoals de 2e en 3e verdieping van het gemeentehuis, op te heffen; 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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