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Raads- en commissieleden
Update coronacrisis

Inleiding
Periodiek wordt uw raad bericht over de laatste stand van zaken betreffende de coronacrisis. Doel is
dat u hiermee wordt geïnformeerd over de genomen acties in deze crisisbestrijding..
Onderstaand een overzicht wat aan de orde is geweest.
Kernboodschap
Handhaving aangescherpt
Het oplopend aantal landelijke besmettingen is voor het kabinet aanleiding geweest bepaalde regels
aan te scherpen. U heeft die ongetwijfeld meegekregen in de media. Deze aanscherping heeft ook
geresulteerd in een aangepaste Noodverordening.
Deze ontwikkeling maar evenzeer onze lokale ontwikkeling, is voor het GBT de reden om ons lokaal
handhavingskader ter heroverwegen en aan te passen. We verschuiven de koers van ‘waakzame
gastheer naar meer repressief’. Zo zullen onze BOA’s komend weekend een terrassenschouw
uitvoeren op basis van de nieuwe regels en het gesprek aangaan met de horecaondernemers over
de nieuwe horecaregels, alsook onze aangescherpte handhavingslijn.
Ook de supermarkten zullen een brief van mij ontvangen waarin zij dringend worden geadviseerd de
geldende regels in acht te nemen.
Tot slot zullen wij ook te zien zijn bij sportverenigingen, want ook de sport heeft te maken met
aangescherpte regels (geen bezoekers bij wedstrijden en kantines).
Uiteraard zullen wij onze inwoners informeren en attenderen via de gebruikelijke
communicatiekanalen (m.n. website).
Sinterklaasintocht
Wij hebben besloten geen medewerking te verlenen aan de jaarlijkse intocht per dorp. Dit besluit
hebben wij inmiddels ook gecommuniceerd met de betreffende comités. Daarmee volgen wij de lijn
zoals die ook in vrijwel alle regiogemeenten gehanteerd wordt.
Wel zijn wij in gesprek met de comités over alternatieve, kleinschalige invullingen. Immers, ondanks
corona blijft het ‘kinderhart vol verwachting kloppen’!
Evenementen
Voor de komende periode hebben zich bij ons meerdere grote sportevenementen gemeld (o.a.
endurance, ATB-marathons en motorcross). Onze lijn is om die evenementen strikt te toetsen aan
de nieuwe regels (dus zonder bezoekers en aantal deelnemers). Ook laten we ons hierover goed
informeren door de heersende opvattingen vanuit de Veiligheidsregio.

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Thuiswerken
Sinds deze week is het ook weer thuiswerken. Zoals u bekend hadden we sinds 15 juni daarin enige
versoepeling aangebracht (elke werkdag één afdeling fysiek op kantoor). Deze versoepeling voorzag
in een grote behoefte onder medewerkers (contact, ontmoeting en cohesie).
Door de landelijke ontwikkelingen waren wij genoodzaakt deze versoepeling (voorlopig) terug te
draaien. Het uitgangspunt is nu dat iedereen thuiswerkt, behalve medewerkers op vitale
werkprocessen (balie, post en buitendienst). Uitzondering betreft ook overleggen waarvoor het zeer
ongewenst is die digitaal te voeren (denk aan bijv. sollicitatiegesprek). Ook in die situaties kan men
op het gemeentekantoor terecht. Deze nieuwe thuiswerklijn (thuis, tenzij) geldt voor zowel
medewerkers als collegeleden.
Verder dragen onze baliemedewerkers, indien ze zich bewegen in de publiekshal, een mondkapje.
Zodra de medewerker op zijn/haar balieplek zit achter het plexiglas, is het mondkapje niet verplicht.
Ook bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen.
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