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Betreft: Initiatief advies ter voorkoming van uitsluiting van groepen als gevolg van  

               overheidsmaatregelen 

 

Zierikzee, 22 april 2022 

 

Geacht College, 

 

De Adviesraad Sociaal Domein wil met dit initiatief advies aandacht vragen voor de problemen van 

diverse bevolkingsgroepen, maar zeker ook voor onze jongeren, als gevolg van de 

overheidsmaatregelen ten tijde van de coronacrisis. De coronacrisis heeft een negatief effect gehad 

op de mentale gezondheid, waarbij deze groepen: jongeren, ouderen, mensen met een 

verstandelijke of fysieke beperking, schade hebben opgelopen. Dit geldt zo mogelijk nog sterker voor 

de groepen die zich door de overheidsmaatregelen uitgesloten zagen van deelname aan het 

maatschappelijk leven op diverse terreinen, zoals sport, zwemles, recreatie etc. 

De Adviesraad vraagt de gemeente om na te gaan hoe lering kan worden getrokken uit de gevolgen 

van de genomen maatregelen en wat de gemeente denkt te gaan doen ter voorkoming van een 

soortgelijke situatie bij een voortzetting van de huidige of een eventuele nieuwe pandemie. 

Wij stellen ons voor dat er alternatieven geboden kunnen worden aan genoemde groepen, zoals in 

het geval van zwemles het instellen van een aangepaste zwemles voor diegenen die zich niet vrij in 

de maatschappij kunnen bewegen. In alle gevallen dient te worden nagegaan of er oplossingen 

kunnen worden aangedragen zodat niemand uitgesloten hoeft te zijn van deelname aan (facetten 

van) de samenleving. 

In elk geval dient de lokale overheid maatregelen te treffen om te voorkomen dat zich nog eens een 

dergelijke situatie voordoet zoals in de afgelopen twee jaar 2020 en 2021, waarbij grote groepen 

werden uitgesloten. Alleen dan kan grootschalige psychische schade, zoals nu wordt geconstateerd, 

worden voorkomen. 

 

Concreet: wat gaat de gemeente doen om in de toekomst de negatieve effecten te vermijden met de 

eventuele herinvoering van QR code en andere te nemen coronamaatregelen. 

 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ada Overwater                                                  Coby van Haasteren                                                         

Voorzitter ASD                                                   secretaris 

 


