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Op de vragen van raadslid Muijskens van Plaatselijk Belang Terschelling
over de eventuele verkorting van de zomervakantie, het volgende:
De heer Muijskens stelt n.a.v. een bericht op teletekst drie vragen. Het
bericht ging over het advies dat de Onderwijsraad heeft gegeven aan
Minister Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om de zomervakantie
in te korten en het schooljaar eerder te laten beginnen.
1. Hoe denkt het college erover wat voor consequenties dit kan
hebben voor het toerisme op Terschelling?
Een eventuele verkorting van de zomervakantie kan uiteraard van grote
invloed zijn op het toerisme op ons eiland. Gezinnen met kinderen zullen
minder tijd hebben om af te reizen naar Terschelling. De vraag moet
naar onze mening echter breder worden gesteld: in hoeverre heeft het
coronavirus als geheel invloed op het zomertoerisme? Immers, niet
alleen een mogelijke verkorting van de schoolvakantieperiode maar ook
eventuele andere maatregelen die nu nog niet duidelijk zijn zoals
bijvoorbeeld een handhaving van de afstandseis van 1,5 meter, hebben
een ingrijpende invloed op het toerisme. Daarop kunnen we nog geen
antwoord geven, omdat we daarvoor nu nog in een te vroeg stadium zijn
en het niet duidelijk is hoe een en ander zich op korte en middellange
termijn zal gaan ontwikkelen. Wij zullen in ieder geval te allen tijde de
landelijke richtlijnen van het Kabinet en het RIVM volgen en handhaven.
2. Vindt u het verantwoord om in zo’n vroeg stadium van het corona
virus zo’n grote groep mensen af te laten reizen naar
Terschelling en wat dit met deze crisis voor problemen op kan
leveren i.v.m. besmetting?
Zoals gesteld volgt het college te allen tijde de landelijke richtlijnen van
het Kabinet en het RIVM. Als zij tegen die tijd aangeven dat we niet
meer thuis hoeven te blijven en verantwoord kunnen reizen, dan zal het
college die lijn volgen.
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3. Zou dit een onderwerp voor overleg kunnen zijn met de
burgemeesters van de andere Waddeneilanden?
De burgemeester heeft wekelijks overleg met de burgemeesters van de
andere Waddeneilanden. Mocht dit advies van de Onderwijsraad
worden overgenomen, dan zal dit zeker onderwerp van gesprek zijn.

