
Ook Leusden is nog steeds in de greep van de coronacrisis. Wij hebben gelukkig begrepen dat de 
gezondheidsschade in onze gemeente beperkt is. De economische schade is nog niet bekend. 
Ondertussen moeten we ons houden aan de regels die door Veiligheidsregio zijn afgekondigd. Ook 
zien we dat de Veiligheidsregio’s meer ruimte krijgen en nemen voor maatregelen die alleen voor die 
regio of gemeente(n) zijn bestemd. Zoals bekend zitten in de Veiligheidsregio’s alleen de 
burgemeesters van de betreffende gemeenten. De gemeenteraad wordt tot nu toe na afloop door de 
burgemeester geïnformeerd over deze maatregelen.

Nieuwe maatregelen

1. Op welke wijze kan de gemeenteraad als hoogste en enige democratisch orgaan in Leusden 
meer betrokken worden bij eventuele nieuwe besluiten die betrekking hebben op deze 
gemeente?

Coronamaatregelen handhaven

2. Hoeveel boetes zijn er in Leusden uitgedeeld n.a.v. de corona-maatregelen?
3. Wat is bij het handhaven van de Corona-maatregelen de verdeling tussen de politie en onze 

BOA’s?
4. Zijn er voldoende BOA’s en politiefunctionarissen inzetbaar in Leusden om de huidige 

Corona-maatregelen te handhaven?
5. Als dit niet voldoende is, wat is dat het verschil en hoe moet dat overbrugd worden?

Corona testen

De GGDrU, waar de gemeente Leusden mede voor verantwoordelijk is, heeft de taak om de 
Coronatesten uit te voeren. Als mensen positief testen moeten zij ook contacten-onderzoek doen om 
waar nodig deze personen te waarschuwen. Diverse GGD’s blijken ondertussen problemen te hebben 
met de uitvoering hiervan.

6. Hoe gaat het met het testen van Corona door de GGDrU en het contacten-onderzoek? En 
wat zijn de verwachtingen hiervan de komende maanden? 

7. Wat zijn de eventuele wachttijden bij de verschillende onderzoeksstraten? Hoe lang duurt 
het voordat de uitslag bij de geteste persoon bekend zijn? 

8. Bij het beantwoorden van de vorige vragen over Corona heeft u aangegeven dat sommige 
andere activiteiten van de GGD minder werden uitgevoerd. Hoe gaat het daar inmiddels 
mee? 

9. Wat zijn de gevolgen van het feit dat activiteiten minder werden of worden uitgevoerd?
10. Wat zijn de verwachte extra kosten voor de GGDrU en hoe gaan die gedekt worden door de 

deelnemende gemeenten?

Ik hoop dat u deze vragen zo spoedig mogelijk wil beantwoorden.
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