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Onderwerp

Informatie gemeenteraad coronavirus nr 2

Geachte raad,
In minder dan twee weken is onze samenleving, zeker ook in Meierijstad, compleet veranderd
door de Coronavirusbesmetting. Ineens werden we gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken en
fysiek contact met medemensen te vermijden. Sociale onthouding werd het devies met tal van
hygiënemaatregelen omgeven. Gemeenschapshuizen, culturele instellingen, scholen,
horecagelegenheden en tal van andere plaatsen waar mensen samenkomen werden gesloten.
Bijeenkomsten, evenementen, alles werd van de kalender geschrapt.
Het werd een stuk stiller in de straten en pleinen. Mensen werden vanwege besmettingsgevaar in
isolatie geplaatst en de laatste maatregel, het sluiten van verpleeghuizen en kleinschalige
woonvormen in de ouderenzorg voor bezoekers lijkt nog niet het einde van de aanpak van deze
besmettelijke ziekte. Het einde van de pandemie is nog niet in zicht. Hoe snel is onze leefwereld
veranderd?
En tegelijkertijd zien we in alle verschrikkingen ook veel tekens van hoop en van de veerkracht
van onze samenleving. We hebben staan klappen om de helden in de zorg steun te betuigen.
Tal van initiatieven zijn gestart om eenzamen, ouderen die angstig zijn en zich verlaten voelen
een hart onder de riem te steken. Hartverwarmend hoe in Meierijstad die kracht van samen groeit.
De regering heeft een nimmer vertoond pakket van steunmaatregelen aangekondigd. Alles wordt
eraan gedaan om de strijd tegen dit dodelijke virus te winnen.
Eerder hebben wij u bericht welke crisisaanpak we in Meierijstad hebben opgezet. Wij hebben u
de raadinformatiebrieven van de regio toegestuurd en ook bij deze RIB is een regionale brief met
veel informatie over de besluiten die zijn genomen en de acties die zijn gestart.
Ook nu weer voegen wij nog wat toe wat wij in Meierijstad zelf oppakken en uitrollen.

Besmettingen
Het aantal besmettingen in Meierijstad is vergeleken met andere gemeenten hoog. Waar dat aan
ligt is niet bekend. Elke dag vermeldt het RIVM op hun website de meest actuele cijfers. Voor de
meest actuele cijfers kunt u kijken op https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-overcoronavirus.
Elke dag worden deze cijfers rond 14.00 uur geactualiseerd. Het aantal sterfgevallen werd eerst
nog gemeld aan de burgemeesters van gemeenten, op dit moment is daarmee gestopt.
Initiatieven in de samenleving
In Meierijstad helpen vele inwoners elkaar en is er de Kracht van Samen. Met hulp vanuit de
welzijnsorganisaties probeert de gemeente deze initiatieven waar mogelijk en gewenst zo goed
mogelijk te faciliteren.
Noodverordening
De maatregelen werden verder uitgebreid. In Meierijstad geven de inwoners en ondernemers
goed gehoor aan de noodverordening. De maatregelen hebben voor weinig weerstand gezorgd
en we ontmoeten veel begrip. De reguliere horeca heeft op zondag 15 maart 2020,18.00 uur het
besluit gelaten over zich heen laten komen en de zaken gesloten.
Net als in andere gemeenten is de behoefte onder de jeugd om samen te komen groot. Het
Jongerenwerk in Meierijstad pakt het ambulant werken op en zoekt naar alternatieven voor de
jeugd zoals online games en dergelijke. Daarin werken zij samen met BOA’s, handhavers en
politie. Ook is er een toenemende drukte bij bouwmarkten en tuincentra. De Boa’s zoeken
proactief het contact met deze winkels en wijzen hen op de geldende regels ten aanzien van het
maximum aantal bezoekers, de richtlijnen van het RIVM en de GGD en de risico’s met het
verzoek dit zo te communiceren met de bezoekers.
Voor nu verloopt alles rustig.
Zorg en Welzijn
Wij onderhouden intensief contact met onze zorgaanbieders. Dit verloopt o.a. via onze regionale
inkooporganisaties. Met nieuwsbrieven houden zij aanbieders op de hoogte over maatregelen en
bieden ze hulp aan als er knelpunten ontstaan. Er wordt informatie verzameld bij een strategische
groep aanbieders.
Dat levert tot heden het volgende beeld op:


Iedere aanbieder pakt verantwoordelijkheid op.



Op dit moment is er nog geen sprake van continuïteitsproblemen.

Ons kenmerk
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Groepsactiviteiten zijn veelal stopgezet. Hoewel enkele aanbieders er juist voor kiezen
deze door te zetten vanwege de (niet corona-gerelateerde) kwetsbaarheid van de
cliënten.



Aanbieders onderhouden zoveel mogelijk op individueel niveau contact met cliënten.



Ook ouders geven veel aan voorlopig te willen stoppen met zorg.

Problemen die ontstaan hebben nu nog eerder te maken met de slechte financiële positie van een
beperkt aantal aanbieders, die nu dreigt te verergeren. Door onze lumpsum methodiek
verwachten we nu (bij financieel stabiele) organisaties geen financiële problemen.
Daarnaast hebben wij frequent overleg met (grote) zorgaanbieders binnen onze
gemeentegrenzen waar kwetsbare inwoners wonen. We zien hier dat zij toegang van bezoekers
al eerder hadden beperkt dan wel hebben beëindigd. Dit liep vooruit op de inmiddels
afgekondigde landelijke ontwikkelingen. Verschillende huizen hebben zieke en besmette
bewoners. Dit levert hele verdrietige situaties op. Verder vangen zij patiënten op van Bernhoven.
Eetpunten zijn voor externen gesloten.
Onze welzijnspartners nemen de activiteiten van de eetpunten over waardoor voor kwetsbare
inwoners continuïteit is geborgd. Ook zij hebben groepsactiviteiten stilgelegd. In plaats daarvan
nemen zij veel initiatieven om inwoners te ondersteunen, burgerinitiatieven te ondersteunen of om
contact met kwetsbare en eenzame inwoners te organiseren.
Onze gemeentelijke Toegang heeft contact met onze klanten, haalt signalen op en kijkt of er
knelpunten zijn. Jongerenwerkers en BOA’s houden daar waar mogelijk toezicht op de vele
jongeren die zich nu vaak buiten proberen te vermaken. Buurtadviseurs melden veel
burgerinitiatieven in wijken en kernen. Deze informatie spelen wij door naar onze welzijnspartners.
Wij zijn bijzonder onder de indruk hoe onze zorg- en welzijnspartners omgaan met de crisis en
leven met hen mee. Wij laten dit ook merken in onze ambtelijke en bestuurlijke contacten. Er is
een enorme inzet en flexibiliteit. De contacten en de actieve houding van de gemeente worden
bijzonder gewaardeerd.
Economische impact
Met het bedrijfsleven in Meierijstad is intensief contact over de economische effecten en de
regelingen vanuit het rijk waar zij gebruik van kunnen maken om deze effecten op te vangen. De
bedrijven werken samen om elkaar te helpen, bijvoorbeeld bij de opzet van een website om vraag
en aanbod samen te brengen.
Ondernemers in Meierijstad tonen een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid,
bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van beschermingsmaterialen zoals mondkapjes. We
ontvangen positieve reacties over de strakke organisatie vanuit de gemeente.
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Deze week is door het Rijk een noodpakket aangekondigd voor banen en economie. Wij hopen op
korte termijn nadere informatie te ontvangen over de uitwerking van deze maatregelen. Bij de
gemeente Toegang melden zich met name ZZP-ers met (aan)vragen. Voor meer informatie over
dit onderwerp verwijzen wij u naar de bijgevoegde informatiebrief.
Onderwijs en kinderopvang
De Rijksoverheid heeft besloten dat scholen en kinderopvang van 16 maart tot en met 6 april
gesloten zijn. In Meierijstad werken onderwijs en opvang samen om noodopvang te organiseren
voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, zoals zorg, brandweer, politie, kinderopvang en
voedselketen. Deze kinderen worden allemaal opgevangen. De scholen in Meierijstad hebben
‘onderwijs op afstand’ georganiseerd. Het college heeft waardering voor de intensieve
samenwerking tussen partijen.
Dienstverlening en bedrijfsvoering
De gemeentelijke dienstverlening loopt, gezien de omstandigheden, heel goed. Medewerkers die
thuis kúnnen werken doen dit, medewerkers met klantcontacten kiezen voor maatoplossingen en
onze dienstverlening gaat – met in achtneming van alle maatregelen - zoveel mogelijk door.
De openingstijden zijn nu wel beperkter en er zijn extra hygiënemaatregelen getroffen om onze
medewerkers zoveel mogelijk te beschermen en uiteraard verdere verspreiding van het virus
tegen te gaan.
De meeste diensten zijn ook op afstand te leveren. Voor de klanten van toegang blijft de inloop
gehandhaafd en is het telefonisch spreekuur verruimd. Voor wat betreft het aantal
vergunningaanvragen is er een terugloop. Daar tegenover staat dat er een toename is van het
aantal aanvragen bijzondere bijstand en hulpverlening aan ZZP-ers.
De medewerkers werken met een grote mate van betrokkenheid. Er is een laag ziekteverzuim en
medewerkers worden daar ingezet waar nodig. De ICT kan het thuiswerk prima aan: alle
vergaderingen verlopen via Skype en er is een intensief contact om het thuiswerken zo goed
mogelijk te faciliteren. College en DT communiceren frequent met de medewerkers.
Tot slot
Ik dank u voor uw begrip en positieve reacties.
In de organisatie gaat alle inzet nu uit naar de bestrijding van het Coronavirus en het in stand
houden van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties. Ik merk uw
terughoudendheid om ook andere zaken aan de orde te stellen, waarvoor mijn bijzondere dank.
Het doet mij goed te merken dat ook onze gemeenteraad volksgezondheid prioriteit één geeft. Dat
stelt ons in staat ons daar vol voor in te zetten. Help ons ook mee door onze oproep aan inwoners
mee te versterken dat het belangrijk is zich te houden aan de regels van het RIVM. De komende
week en weken zullen cruciaal zijn in de harde strijd tegen het Coronavirus.
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De sociale effecten van alle maatregelen zullen in volle omvang voelbaar zijn en pijn doen. Laten
we dus vooral ook omzien naar elkaar.
Juist bij de aanpak van het Coronavirus geldt meer dan ooit onze Kracht van Samen. Daar is
iedereen bij nodig!
Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij

Bijlagen:

-bestuurlijke informatiebrief d.d. 16-03-2020
-bestuurlijke informatiebrief d.d. 19-03-2020
-nieuwsbrief economische impact coronavirus
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