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Geachte heer Weterings, 

 

Verontwaardigd. Ongeloof en onbegrip. Dat zijn de woorden die wij willen geven aan de situatie gisteravond in de 

gemeente Tilburg. Het besluit om voetbalsupporters van Willem II op grote schaal bijeen te laten komen bij de 

Euroscoop is niet uit te leggen aan onze cliënten, verwanten en medewerkers. 

 

Als gevolg van corona hebben wij als bestuurders bij de eerste golf van corona beslissingen moeten nemen die zeer 

beperkend waren voor onze cliënten, hun verwanten en onze medewerkers. Cliënten en verwanten mochten 

elkaar wekenlang niet ontmoeten, cliënten moesten in quarantaine bij een besmetting en sommigen zijn helaas erg 

ziek geworden en enkelen overleden. Medewerkers hebben wekenlang in de vuurlinie gestaan en risico’s gelopen 

bij het werken op besmette voorzieningen. 

 

Aan de vooravond van een tweede golf waarin wij mogelijk opnieuw genoodzaakt zijn om lastige beslissingen te 

nemen voor onze cliënten, hun verwanten en onze medewerkers, kunnen wij uw beslissing niet plaatsen. Met uw 

voorbeeldgedrag als burgemeester van Tilburg, zet u ons als bestuurder van Amarant in dezelfde gemeente in een 

onmogelijke positie om nog geloofwaardig opnieuw maatregelen te nemen. Maatregelen die nodig zijn om de 

veiligheid en continuïteit van zorg te kunnen blijven waarborgen voor onze cliënten én medewerkers. 

 

We gaan een lange en zware winter tegemoet. Laten we daarin de gelederen zoveel mogelijk gesloten houden en 

lastige beslissingen bij situaties rondom Covid niet uit de weg gaan. Ook al gebeurt het achter de voordeur toch, 

het formeel toestaan van een dergelijke ‘house-bijeenkomst’ als openbaar bestuurder is de ‘goden verzoeken’ en 

roept veel emotie op bij diegenen die daadwerkelijk voor de zorg verantwoordelijk zijn. Wij kunnen onze cliënten, 

verwanten en medewerkers niet motiveren om vol te houden en door te gaan als het gevoel ontstaat van ‘dweilen 

met de kraan open’. Voorbeeldgedrag en goede beeldvorming is hierin cruciaal.  

 

Wij wensen u veel wijsheid toe voor de toekomst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

drs. R.A. Helder       ir. P.J. van den Broek MHA 

voorzitter Raad van Bestuur      lid Raad van Bestuur  
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