Geachte Voorzitter,
Graag wil ik verzoeken een plenair debat over de ontwikkelingen van het coronavirus en de
aanpak daarvan te plannen op woensdag 5 augustus aanstaande.
Gezien de snelle ontwikkelingen is naar mening van de PvdA de situatie te urgent om te
wachten tot 12 augustus. De zesde ronde van het RIVM-onderzoek naar de gedragsregels
wordt dinsdag verwacht. Ook gaf de minister aan dat de Kamer begin komende week zal
worden geïnformeerd over het onderzoek van het RIVM naar de mogelijkheid van testen van
asymptomatische nauwe contacten van besmette mensen.
Het stijgende aantal besmettingen noodzaakt tot een gedragen en effectieve reactie vanuit het
kabinet om te voorkomen dat straks de gezondheidsschade en economische schade nog groter
wordt.
Door de gebrekkige regie van het kabinet gaan gemeenten eigen beleid bepalen met als
gevolg een onoverzichtelijke lappendeken aan regels.
Steeds meer mensen keren terug uit gebieden die worden aangemerkt als brandhaarden, zij
worden niet standaard getest en een 14-daagse quarantaine wordt hen vrijblijvend verzocht.
Er is onduidelijkheid over of en zo ja wanneer de mondkapjesplicht opnieuw in
heroverweging wordt genomen door het RIVM.
Sommige verpleeghuizen hebben besloten geen bezoek meer toe te laten en ook de
bescherming van het verplegend personeel is soms zorgelijk.
Kleine lokale brandhaarden hebben laten zien dat wachttijden voor coronatesten snel opliepen
en bron- en contactonderzoek onder druk kwam doordat GGD’en capaciteit te kort kwamen.
Ook is het onduidelijk hoe compleet en actueel de informatie op het coronadashboard is:
immers was de R0 al ruim boven de 1 gestegen toen het dashboard nog 0,9 aangaf.
Tevens bestaan er zorgen over het feit dat een tussentijdse onafhankelijke evaluatie nog steeds
niet heeft plaatsgevonden, terwijl we in rap tempo een nieuwe fase lijken te naderen.
Dit alles is voor de PvdA reden een dringend verzoek te willen doen aan de Kamerleden om al
woensdag een debat te voeren.
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