
 

 
 

Het College van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 18 
6130 AA Sittard 
 
Sittard-Geleen, 11 februari 2021 

Betreft: Vragen ex. artikel 43 RvO inzake informatievoorziening 
COVID-19 Gemeente Sittard-Geleen. 
 
Geacht College, 
 
Op woensdag 10 februari jl. heeft de D66-fractie via de media kennisgenomen van het feit dat 
het Zuyderland Medisch Centrum haar ergernis heeft geuit over onaangename telefoontjes 
die het personeel ontvangt m.b.t. het aantal IC-opnames op de locaties in Sittard-Geleen en 
Heerlen.  
 
Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuyderland ‘’is de maat vol’’. De 
telefoontjes die het personeel ontvangt veroorzaken de nodige ergernis en overlast doordat 
zorgbehoevende patiënten hierdoor in de wacht worden gezet en de druk op de zorg 
momenteel al buitengewoon hoog is.  
 
Naar aanleiding van deze berichten, constateert de D66-fractie dat dit soort overlast voor een 
groot deel voortkomt uit bewuste danwel onbewuste verspreiding van zogenaamd 
nepnieuws, berichten waarvan de inhoud niet gebaseerd is op feiten. Onze fractie vermoedt 
dat niet alleen het Zuyderland MC hiermee geconfronteerd wordt maar dat ook andere 
instellingen, bedrijven en/of personen last hebben van personen die de ernst van de situatie 
niet goed inschatten. Wellicht hebben medewerkers en bestuurders van de gemeente hier 
ook last van. Volgens D66 wordt het verspreiden en delen van “nepnieuws” mede veroorzaakt 
door onvoldoende bewustzijn van de ernst van de huidige pandemie en/of ontoereikende 
communicatie, waardoor de correcte informatie niet of in onvoldoende mate terechtkomt bij 
de personen en of instanties waarvoor deze bedoeld is.  
 
Op basis van bovenstaande constateringen stelt de fractie van D66 de volgende vragen: 
 

1. Is het College van B&W op de hoogte van de overlast waarmee het Zuyderland 
Medisch Centrum wordt geconfronteerd als gevolg van bewuste danwel onbewuste 
verspreiding van nepnieuws over de COVID-19 pandemie? Hoe reageert het College 
op deze berichten?  

2. Worden naast het Zuyderland Medisch Centrum ook andere instellingen, bedrijven 
en/of personen in de gemeente Sittard-Geleen geconfronteerd met soortgelijke 
overlast? 

3. Is het College het eens met de D66-fractie dat dit soort overlast schadelijk is en 
vooral veroorzaakt wordt door onwetendheid, de bewuste of onbewuste 
verspreiding van nepnieuws en/of het onvoldoende verspreiden van accurate 
communicatie over de ernst van de COVID-19 pandemie? Zo nee, waarom niet?  



 

 
 

 
4. Welke inspanningen heeft het College van B&W tot nu toe geleverd om ervoor te 

zorgen de inwoners van Sittard-Geleen op een juiste, op feiten gebaseerde wijze 
worden geïnformeerd over de ernst en de gevolgen van de COVID-19 pandemie? 

5. Is uw College tevreden met de gemeentelijke informatievoorziening over COVID-19 
richting de inwoners van Sittard-Geleen?  Zo ja, waarom? Zo nee, hoe kan die 
informatievoorziening verder worden verbeterd? 

6. Welke actieve maatregelen heeft het College van B&W tot op heden genomen om de 
verspreiding van desinformatie m.b.t. de COVID-19 pandemie te beperken?  

7. Welke aanvullende maatregelen kunnen op lokaal niveau worden genomen om 
instellingen, bedrijven en/of personen te vrijwaren van overlast als gevolg van de 
verspreiding van nepnieuws? 

 
De D66-fractie ziet de antwoorden van het College graag binnen de daarvoor gestelde 
termijn tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Cyril Laugs 
D66 Sittard-Geleen 
 
 
cc. pers 
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