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Onderwerp

Informatie gemeenteraad coronavirus

Geachte raad,
Afgelopen periode bent u geïnformeerd door de voorzitter van de Veiligheidsregio over de aanpak
van het coronavirus in onze regio en in Noord-Brabant. In deze raadsinformatiebrief is geschetst
hoe de verantwoordelijkheden liggen bij de bestrijding van dit virus en welke aanpak wordt
gehanteerd. Inmiddels heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio een noodverordening
gepubliceerd die ook ondergetekende kan hanteren bij het handhaven van maatregelen die zijn
opgelegd.
Naast deze aanpak op regionaal niveau hebben we ook een bestuurlijk/ambtelijk crisisteam op
gemeentelijk niveau samengesteld dat dagelijks telefonisch besluit over extra of flankerende
maatregelen in Meierijstad, vragen vanuit de samenleving en de consequenties voor de
gemeentelijke organisatie en activiteiten. Ondergetekende zit dat overleg voor.
Het feit dat in Meierijstad samen met Uden de meeste besmettingen zijn geregistreerd in onze
regio heeft ons er toe aangezet extra acties in te zetten met betrekking tot de ‘sociale onthouding’,
extra maatregelen te nemen ten aanzien van de gemeentelijke accommodaties en contact op te
nemen met verschillende (zorg)partners, organisaties van evenementen en activiteiten.
Navolgend enkele van de acties die wij afgelopen dagen hebben uitgezet:
 Afgelopen dinsdag is door het college besloten dat we graag het goede voorbeeld willen
geven als gemeentelijke organisatie en is aan medewerkers gevraagd die thuis kúnnen
werken dit te doen, medewerkers met klantcontacten maatoplossingen te zoeken en onze
dienstverlening – met in achtneming van alle maatregelen – zoveel mogelijk door te laten
gaan. We moeten blijven monitoren hoe we dit zo lang mogelijk voort kunnen zetten, zó dat
ook onze eigen medewerkers voldoende veilig kunnen werken.
 Na de afgekondigde maatregelen van donderdag 12 maart zijn alle beheerders van
zwembaden, sporthallen en – accommodaties, alsook de gemeenschapshuizen benaderd met
de vraag deze te sluiten. Dit contact werd met waardering ontvangen. Over enkele
bloedafnameposten is er nauw overleg met ziekenhuis Bernhoven. (Zwembad Veghel is geen
gemeentelijk zwembad, wij hebben hen wel het dringende advies gegeven mee te gaan in de
lijn van Meierijstad).
 Organisatoren van evenementen in de maand maart zijn benaderd, ongeacht of het een
evenement is boven de 100 personen. Alle organisatoren hadden begrip voor de situatie en
hebben zelf het evenement afgezegd of uitgesteld.











Onze theaters hadden de deuren vooralsnog niet gesloten. De directeur van het ziekenhuis
Bernhoven sprak hierover naar de burgemeester van Uden (Markant) en ondergetekende zijn
zorg uit. Nog voordat de nieuwe maatregel van boven de 100 personen werd afgekondigd
werden programma’s stilgelegd.
Met de zorgsector is veelvuldig overleg. Zij ondervinden de gevolgen maar weten ondanks dat
de zorg op peil te houden, ook door samen te werken. We zien wel dat alle groepsactiviteiten,
mede door de uitval van vrijwilligers die ook vaak op leeftijd zijn, geen doorgang meer kan
vinden. Dat heeft de komende dagen onze bijzondere aandacht en zullen we ook in het
crisisteam van de veiligheidsregio’s aankaarten.
Dit geldt ook voor de onderwijssector, zij hebben te maken met uitval van leraren en
leerlingen. We merkten vanuit Meierijstad dat zij behoefte hadden aan een contactpersoon bij
de GGD, omdat ook in hun organisaties zorgen zijn over mogelijk besmettingsgevaar en het
adviseren over de juiste voorzorgsmaatregelen. De veiligheidsregio heeft hier nu een
contactpersoon voor aangewezen. De kinderdagverblijven ondervinden ook ziekmeldingen
van leid(st)ers en kinderen, vooralsnog kunnen zij wel open blijven.
In onze communicatie volgen wij de drie veiligheidsregio’s en kiezen een op maat aanpak
waar wij zien dat hier maatschappelijk behoefte aan is. Onze interne communicatie gaat
daarin mee.
Met de burgemeester van Uden heb ik nauw overleg omdat het aantal besmettingen in ons
gebied duidelijk hoger ligt dan in de rest van Brabant. Dit overleg is gericht op aanvullende
noodzakelijke maatregelen.

Tot slot, nog enkele opmerkingen met betrekking tot de eigen organisatie. Diverse van onze
medewerkers zijn dagelijks betrokken in de regionale operatie. Wij hebben veel respect voor allen
die zich regionaal en met name in de zorgsector inzetten. Daarnaast zijn diverse medewerkers
betrokken bij de uitvoering in Meierijstad van alle afspraken die nationaal, regionaal en lokaal
worden uitgezet. Samen met het College heb ik veel waardering voor al die inzet terwijl
tegelijkertijd - al dan niet thuis werkend - de dienstverlening aan onze burgers op peil wordt
gehouden. De komende weken zal zeker nog een stevig beroep worden gedaan op onze
medewerkers. Velen hebben inmiddels aangegeven, zeker als zwembaden en accommodaties
gaan sluiten, graag bereid te zijn op andere plekken bij te dragen aan de hulp aan bijvoorbeeld
ouderen of zwakkeren. Die hulp is zeer welkom, in Meierijstad zetten zich velen al tot het uiterste
in.
Het zijn ingrijpende maatregelen, waarbij we ons als college realiseren dat er een aantal sectoren
hard geraakt worden door deze crisis. Daarbij kunnen we nu nog niet inschatten wat de impact
hiervan zal zijn.
Wij hopen door ieders inzet deze pandemie snel de baas worden.
Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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