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1. Inleiding
De afgelopen dagen bent u door de burgemeester geïnformeerd over de landelijke maatregelen die
zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. In navolging hierop informeren wij u nader
op een aantal specifieke onderwerpen. Deze onderwerpen komen deels tevens tot uitdrukking in de
reeds ingediende art. 44-vragen.
De genomen maatregelen hebben voor iedereen in Rijswijk grote impact op het dagelijks leven. Het
college voelt mee met alle slachtoffers en hun familieleden. Daarnaast zet het college zich, samen
met de ambtelijke organisatie, ten volle in om de Rijswijkers zo goed mogelijk te ondersteunen
tijdens deze crisis.
2. Kern informatie
We zien dat door de maatregelen die door het kabinet genomen zijn, in de bestrijding van het
coronavirus, het openbare en sociale leven bijna geheel tot stilstand is gekomen. Ook in Rijswijk. Dit
heeft een grote impact voor inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers, clubs en
verenigingen en de gemeentelijke organisatie.
In zijn algemeenheid stelt het college zich op het standpunt dat zij doet wat nodig is in deze crisis. In
gevallen dat acute problemen zich voordoen, past het om direct te kunnen handelen en zo een
oplossing te bewerkstelligen. Tegelijkertijd heeft het kabinet ruimhartige steun aangekondigd en
aangegeven dat waar directe problemen ontstaan er hulp komt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
noodloket voor ondernemers.
Zorg voor zieke inwoners
De zorg voor onze zieke inwoners heeft natuurlijke de hoogste prioriteit. In dit geval is er sprake van
een A-ziekte en wordt de capaciteit van de ziekenhuizen centraal gecoördineerd vanuit Het Netwerk
Acute Zorg regio West. Er is intensief contact tussen de ziekenhuizen in de regio Haaglanden en
Hollands Midden en er vindt er afstemming plaats over de acute en planbare zorg in de regio. Dit
regionale inzicht zorgt er voor dat er spreiding mogelijk is van patiënten waardoor de druk over de
ziekenhuizen verdeeld wordt. Op deze manier kunnen ziekenhuizen gezamenlijk de situatie als
gevolg van de verspreiding van het corona-virus het hoofd bieden
Landelijk wordt ook gewerkt aan scenario’s om het aantal IC bedden in Nederland, indien
noodzakelijk, uit te breiden.
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Uitvoering en handhaving landelijke maatregelen
De burgemeester heeft u geïnformeerd over de huidige situatie in de Veiligheidsregio Haaglanden,
waarbij is opgeschaald naar het GRIP 4 niveau. Dit betekent dat er sprake is van een crisissituatie
die gemeentegrensoverschrijdend is met maatschappelijke impact. De (plaatsvervangend) voorzitter
van de veiligheidsregio is, in samenspraak met de burgemeesters uit de regio, de hulpdiensten en
de GGD, verantwoordelijk voor de aanpak van de crisis. Lokaal zijn burgemeesters verantwoordelijk
voor het toezien op de uitvoering van de maatregelen binnen hun gemeente.
De uitvoering van de maatregelen van het kabinet is in Rijswijk rustig verlopen. Zowel de politie als
handhaving signaleren dat ondernemers zich goed houden aan de maatregelen. Bij onduidelijkheid
over de richtlijnen vindt er goede afstemming plaats tussen de politie, de gemeente en de regio. De
politie en de gemeente stemmen dagelijks af.
Zorg
Onze prioriteit ligt bij het zo goed mogelijk waarborgen van de continuïteit van zorg. De activiteiten
binnen dit domein richten zich met name op het in zicht krijgen van de meest kwetsbare cliënten en
de zorg hier op af stemmen (direct extra ondersteuning, op termijn ondersteunen en een periode
zonder of met minder zorg). Hiernaast staan wij in contact met de zorgaanbieders en monitoren
derhalve of er voldoende personeel aanwezig is voor individuele begeleiding. Intern zorgen wij dat
we snel kunnen schakelen en die besluiten kunnen nemen die nodig zijn.
Zorgaanbieders onder contract H4 (Hulp bij huishouding en begeleiding)
De aanbieders volgen de landelijke richtlijnen van het kabinet en het RIVM en hebben bestaande
protocollen aangevuld. In eerste instantie leek de dienstverlening overal weliswaar aangepast door
te lopen. Helaas is dat vanwege de aanvullende maatregelen niet langer mogelijk: vele
ontmoetingscentra en dagbestedingsplekken zijn gesloten en ondersteuning vindt nu vaak digitaal of
telefonisch plaats in plaats van fysiek. Bij de dienst huishoudelijke hulp zien we dat veel cliënten uit
angst zelf afbellen. Eén ding is duidelijk: alle aanbieders vinden veiligheid van de medewerkers en
cliënten voorop staan en hebben maatregelen getroffen om de dienstverlening zo goed mogelijk
voort te zetten. Vanuit de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft met betrekking tot
ondersteuning aan de inwoners zal er namens de H4 gemeenten een brief aan de zorgaanbieders
verstuurd worden. Daarin wordt onder andere onze waardering uitgesproken voor alle inzet en steun
om onze inwoners van ondersteuning te voorzien. Daarnaast geven we aan dat de afgegeven
beschikkingen desgevraagd anders ingevuld mogen worden dan in het zorgplan opgenomen (bv
bezoek aan supermarkt of apotheek), mits dit binnen de vastgestelde trede plaatsvindt. Flexibiliteit
wordt aangemoedigd, zodat onze inwoners zo goed mogelijk geholpen worden. Ook de verwachting
dat aanbieders ons snel informeren als er problemen ontstaan, bijvoorbeeld qua capaciteit, nemen
we op in de brief, zodat we met elkaar naar een oplossing kunnen zoeken.
Vervoer
Vanuit de vervoerders (taxibranche) wordt verzocht om een compensatieregeling van gemeenten
voor gecontracteerd vervoer (zoals leerlingenvervoer en de regiotaxi). Vervoerders komen in de
problemen wanneer men niet rijdt, maar wel het personeel moeten doorbetalen. Dit verzoek wordt
ondersteund door een brief van o.a. de FNV en CNV. Men vraagt op zeer korte termijn toezeggingen
en duidelijkheid over deze compensatieregeling.
Vanuit het Rijk is er een voorliggende voorziening in het leven geroepen, zodat de vervoerders
arbeidstijdsverkorting kunnen aanvragen voor hun personeel. Wij hebben de vervoerders hierop
gewezen. Voor de ritten die wel gereden worden zal de gemeente deze uiteraard volledig
vergoeden. Ontstaan er op korte termijn bij individuele vervoerders problemen, dan zullen wij met
deze vervoerders zoeken naar een oplossing, waarbij wij de nodige coulance betrachten.
Toegang
Alle toegangspoorten voor ondersteuning binnen het Sociaal Domein hebben hun werkwijze en
processen aangepast op basis van de maatregelen en richtlijnen van het kabinet en de RIVM.
Veiligheid voor onze medewerkers en continuering van dienstverlening staan ook hier voorop.
Dienstverlening vindt daarom zoveel mogelijk telefonisch plaats. Indien echt nodig vindt een
huisbezoek plaats.
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OGGZ/GGZ, zorg & veiligheid
 Opvang personen met verward gedrag
De opname capaciteit van de opvang verwarde personen (OVP) is verlaagd om zo de minimale
afstand te kunnen houden tussen de mensen die aanwezig zijn. Indien nodig is er lokaal een
politiecel beschikbaar om door de Crisisdienst gezien te worden of iemand zijn psychose uit te
laten zitten, maar dit is een zeer onwenselijke en uiterste oplossing. Capaciteit en het open
blijven van de OVP is een punt van aandacht. Indien nodig wordt er regionaal gekeken naar de
alternatieven, bijvoorbeeld een gedeelde OVP in Delft/Den Haag. Hier is ambtelijk al contact
over geweest.


Wet verplichte GGZ (WvGGZ) – horen en crisismaatregel
Het horen bij de crisismaatregel zal vanaf nu niet meer in persoon worden gedaan, maar
telefonisch door Kwadraad. Vanuit de Wvggz heeft het OM aangegeven dat de verplichte
termijnen niet gehaald kunnen worden. Hier wordt momenteel door de VNG over gesproken. De
GGD voert ons verkennend onderzoek uit, gezien de situatie werken zij met beperkte capaciteit
voor dit onderdeel. Wel is zowel de telefonische als de digitale dienstverlening open en
bereikbaar volgens normale afspraken. Wanneer er een melding WvGGZ wordt gedaan, zal de
vertraging medegedeeld worden aan de melder. Ook wordt bij de aanvraag naar de Officier van
Justitie er een toevoeging gedaan over wat de oorzaak van de vertraging.



VeiligThuis
Met de huidige personeelsbezetting en de intern gemaakte werkafspraken blijft de
dienstverlening van VTH gehandhaafd zoals deze is afgesproken. Omstandigheden, zoals een
afname van deze bezetting, of een toename van het aantal meldingen, kunnen een risico
vormen voor de continuïteit van de dienstverlening. In dat geval informeert Veilig Thuis ons zo
snel mogelijk over de te nemen stappen en te maken keuzes.



Algemeen doelgroep
Intern wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om bovenstaande kwetsbare doelgroep op
andere manieren te ondersteunen nu niet alle reguliere ondersteuning geboden kan worden.

Jeugd
Het H10 Inkoopbureau heeft contact met alle aanbieders en vraagt bij hen op: Calamiteitenplan,
instructies voor medewerkers, communicatie richting cliënten en de communicatie richting
gemeenten. Er zijn vragen uitgezet richting Vws om een richtlijn voor jeugdhulpaanbieders. Op dit
moment is de zorg continuïteit geborgd, als dit verandert onderneemt het Inkoopbureau verdere
actie door de nodige maatregelen met de betreffende aanbieder af te spreken al dan niet in
samenspraak met andere aanbieders. Er wordt verder uitgezocht of en in welke vorm er financiële
maatregelen worden getroffen voor aanbieders die in de problemen komen, indien dat nodig is. De
lijn van de VNG tot nu toe is dat gemeenten worden opgeroepen om aanbieders te blijven betalen,
ook als er een beperkte prestatie kan worden geleverd. VNG is in gesprek met het Rijk over
vergoeding van de kosten.
Verder wordt gekeken naar de situatie waarin de komende tijd meer jeugdhulp nodig is, juist doordat
kinderen verplicht thuis zijn. Dit kan de situatie verslechteren. En er wordt gekeken of en hoe dit
administratief zo eenvoudig mogelijk aangepakt kan worden, wanneer uitbreiding door deze situatie
noodzakelijk is.
Welzijn
Deze tijd van sociale onthouding maakt het voor ouderen, eenzame en kwetsbare inwoners een
extra zware tijd. Het sociale leven is tot stil stand gekomen. Zo ook vele activiteiten die er voor hen
georganiseerd worden. Dat maakt het nodig, zeker naarmate het langer duurt in kaart te brengen
hoe we, met inachtneming van de landelijk ingestelde maatregelen, toch kunnen voorzien in de
behoefte die leeft bij inwoners. Welzijn Rijswijk heeft een extra nieuwsbrief opgesteld waarin zij hun
bezoekers informeren over allerlei initiatieven die zijn ontstaan.
Stichting Welzijn Rijswijk
De wijkcentra van Welzijn Rijswijk zijn momenteel i.v.m. de maatregelen van het RIVM gesloten. Ook
alle activiteiten binnen en buiten de wijkcentra zijn tot nadere berichtgeving opgeschort. Om de
inwoners van Rijswijk toch van dienst te kunnen zijn, zorgt Welzijn Rijswijk voor een goede
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telefonische bereikbaarheid. De wijkcentra zijn fysiek gesloten, maar de medewerkers zijn
bereikbaar. Welzijn Rijswijk houdt telonisch contact met haar bezoekers en vrijwilligers en doet er op
dit moment alles aan om de dienstverlening op afstand zo goed mogelijk te organiseren. Het
bezorgen van maaltijden gaat gewoon door. Medewerkers van Welzijn Rijswijk hebben dit opgepakt.
Actie vanuit Welzijn Rijswijk : 'in contact' vraag en aanbod met elkaar verbinden
Door de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus komen veel mensen thuis te zitten.
Het gevolg daarvan is dat sommige inwoners niemand meer spreken en zo in een sociaal isolement
komen. Ook is het voor sommige groepen een risico om nu de deur uit te gaan. Praktische dingen
zoals het halen van wat boodschappen of iets op de post doen zijn ineens een grote uitdaging.
Stichting Welzijn Rijswijk vindt het belangrijk dat iedereen zijn of haar hart kan luchten. Daarom wil
zij de burgers van Rijswijk met elkaar blijven verbinden. Dit wil zij doen door Rijswijkers met elkaar te
laten bellen of door oproepjes te plaatsen op haar digitale prikbord.
Voedselbank
Voedselbank Haaglanden sluit vanwege het corona-virus de deuren tot en met 6 april 2020. De
aanvoer van voedsel stagneert en de gezondheid van klanten en vrijwilligers is in het geding
vanwege het virus. Met de sluiting volgt de Voedselbank Haaglanden het regeringsbeleid rond de
corona-uitbraak. Er kunnen daarom geen voedselpakketten meer worden verstrekt. De voedselbank
heeft in Rijswijk één uitgiftepunt, namelijk in de Benedictus/Bernadettekerk; dit uitgiftepunt sluit ook.
De sluiting van de voedselbank en het uitgiftepunt heeft grote gevolgen voor de Rijswijkse inwoners
die elke week een voedselpakket ontvingen. Het gaat om zo’n 148 huishoudens met in totaal 340
personen. Deze huishoudens hebben veelal een inkomen van 90% van het sociaal minimum en
hebben daarmee minder te besteden dan met een bijstandsuitkering. De voedselpakketten die
wekelijks aan deze huishoudens worden verstrekt, zijn een aanvulling op de wekelijkse
boodschappen en bieden hen de mogelijkheid af en toe verse groenten op tafel te zetten.
Nu de voedselbank vanwege het corona-virus geen voedselpakketten meer kan verstrekken, hebben
de klanten van de voedselbank minder te eten en moeten zij extra kosten maken om de wekelijkse
noodzakelijke boodschappen te kunnen doen. We willen daarom een tegemoetkoming bieden aan
de Rijswijkse klanten van de voedselbank gedurende de periode dat de voedselbank is gesloten.
Samen met Den Haag en Zoetermeer gaan we een tegoedkaart verstrekken om te gebruiken voor
boodschappen. Het bedrag op de kaart is afgestemd op de grootte van het huishouden en sluit aan
bij de verdeling van de voedselpakketten. De kosten tot 6 april a.s. bedragen zo’n € 8.000,- en
kunnen bekostigd worden vanuit het gemeentelijk armoedebudget.
Daarnaast kan het zo zijn dat door de corona-uitbraak de voedselbank langer gesloten blijft en ook
andere inwoners van Rijswijk in de problemen komen en noodzakelijke boodschappen niet meer
kunnen doen. Indien deze situatie zich voordoet zal bekeken worden of hen wellicht ook tijdelijk
kunnen ondersteunen met een tegoedkaart.
Onderwijs en (nood)opvang
Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het
coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten van maandag 16 maart tot en met maandag 6
april. Voor kinderen van ouders in de zogenoemde cruciale beroepen zoals de zorg, politie,
openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun
ouders kunnen blijven werken.
Docenten organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor
eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
Na dit besluit zijn schoolbesturen, besturen van kinderopvangorganisaties, de Veiligheidsregio en
gemeenten in contact getreden om de eerste opvang voor kinderen te realiseren. Op dit moment
loopt de coördinatie van de noodopvang via de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).
Wij houden als gemeente goed contact met de diverse schoolbesturen en ook de grotere
kinderopvangorganisaties voor wat betreft de stand van zaken en de situatie in Rijswijk.
Dagelijks wordt het beeld over de capaciteit vanuit de VRH gemonitord.

20.023660

9-4-2020 13:28

pagina 4 van 7

Op dit moment is er in overleg met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties afgesproken dat
de opvang zoveel mogelijk op de eigen locatie school- en opvanglocatie zelf plaatsvindt. Het beeld
uit Rijswijk is dat er op dit moment ruim voldoende capaciteit is om de kinderen op te vangen.
Deze week is eveneens het thuisonderwijs goed op gang gekomen. Scholen hebben daar zeer snel
innovatieve onderwijsvormen voor geïntroduceerd en zo met veel enthousiasme het thuisonderwijs
snel van de grond gekregen. Er zijn enkele concrete meldingen dat het hebben van devices voor
ouders in een enkel geval tot problemen leidt. Hiervoor worden zowel lokaal als regionaal
oplossingen gezocht.
Sport en Gezondheid
Sportaccommodaties zijn allen gesloten. De huurders van onze gym- en sportzalen hebben bericht
ontvangen dat wij, lopende de Corona crisis en het feit dat al deze locaties hun deuren hebben
moeten sluiten, geen huurfacturen zullen sturen. Huurders van Optisport hebben (nog) geen bericht
ontvangen omdat deze huurders niet bij de gemeente huren maar bij Optisport. Wij zijn in contact
met Optisport over een mogelijke coulanceregeling ten aanzien van deze huurders. Wij proberen
daarnaast ook in beeld te brengen wat het betekent als wij de verenigingen die bij Optisport huren
compenseren.
De Jeugdwielrenmeerdaagse is verplaatst naar 2021.
De obstakels en markeringen voor de hardlooproute zijn deze week geplaatst. Dit biedt op dit
moment een mogelijk alternatief voor alle gesloten sportaccommodaties. Hiernaast heeft
Haaglanden Beweegt TBI (team brede impuls: allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur,
natuur, techniek en taal voor de jeugd) ontwikkeld om thuis te doen en promoot dat via facebook en
andere media.
Cultuur
De cultuursector wordt hard geraakt, ook in Rijswijk. Zelfstandige kunstenaars en zzp’ers worden
getroffen. De grote culturele instellingen in Rijswijk moesten hun deuren sluiten: de Rijswijkse
Schouwburg werd gevolgd door Trias centrum voor de Kunsten, Bibliotheek aan de Vliet en Museum
Rijswijk. Maar ook de galerie is dicht en amateurgezelschappen kunnen niet samen komen. Wij
hebben contact gelegd met onze subsidierelaties en hebben (groot en klein) aangegeven in geval
van vragen of bij problemen dit aan ons kenbaar te maken. Onze insteek is coulant met de
subsidievoorwaarden en betalingen om te gaan.
Vooralsnog pakken de organisaties acties vooral zelf op en ontstaan ook mooie dingen. Zo innoveert
Trias met nieuwe digitale media, en schouwburgmedewerkers, die nu geen werk hebben, bieden
zich aan voor hulp bij Welzijn Rijswijk.
Contractpartners Werk en Schuldhulpverlening
Over het algemeen geldt dat onze contractpartners de werkzaamheden hebben aangepast volgens
de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Er wordt coulant omgegaan met kandidaten van ons die
zich afmelden. Bij sommige partijen zijn diensten opgeschort, verschoven, gebeuren op afstand of
wordt gezocht naar mogelijkheden voor ondersteuning op afstand. Tot nu toe heeft dit geen
gevolgen voor partijen en/of gemeente. Dienstverlening loopt vooralsnog dus grotendeels door, maar
als de maatregelen van het kabinet en het RIVM langer van kracht zijn dan tot 6 april a.s. moeten er
wellicht andere maatregelen genomen worden door onze contractpartners en worden we
geïnformeerd.
De huidige ontwikkelingen hebben nog geen financiële gevolgen. Dit gaat pas spelen als er over
langere termijn geen nieuwe kandidaten worden aangemeld. De ontwikkelingen hebben overigens
geen financiële gevolgen voor Werkse! Uitzondering hierop is Salude: alle medische keuringen zijn
opgeschort en dit heeft consequenties voor nieuwe aanvragen van inwoners bij WMO,
parkeervergunningen en re-integratie. Voor Salude heeft dit vergaande financiële gevolgen, ze
worden per keuring betaald. Eind van deze week is er opnieuw contact. Er zal gekeken worden naar
mogelijkheden vanuit Rijk en/of een uitwerking financiële regeling in lijn met andere financiële
regelingen die getroffen worden met contractpartners binnen sociaal domein.
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Bijstand voor zelfstandigen (BBZ)
Er wordt veel gedaan om te voorkomen dat ondernemers hun bedrijf verliezen, geen inkomen
hebben en ze werknemers niet onnodig hoeven te ontslaan. Door Economische Zaken (EZ) Rijswijk
is een nieuwsbrief opgesteld, die breed wordt verspreid onder ondernemers, social media en de
website. Daarnaast is er een aparte pagina op de website van Gemeente Rijswijk gelanceerd waar
ondernemers alle informatie over het noodpakket van het Rijk en alle andere beschikbare
maatregelen, kunnen terugvinden. Ook informatie betreffende de Bijstand voor zelfstandigen (BBZ)
is hierin meegenomen. Het betreft hier de nieuwe tijdelijke voorziening voor zelfstandige
ondernemers afkomstig uit het eerdergenoemde noodpakket. De voorziening is soepeler dan de
‘gewone’ Bbz regeling:
• Er vindt geen toets op de levensvatbaarheid plaats;
• Er wordt binnen 4 weken een besluit genomen;
• De uitkering is maximaal € 1.500 per maand en hoeft niet terugbetaald te worden;
• Het kapitaal is maximaal € 10.157 tegen een lager rentepercentage en er kan uitstel van
aflossing worden verleend;
• Er geldt geen vermogens- of partnertoets.
Verder wordt overwogen om een lokaal pakket aan maatregelen te organiseren. Er wordt gedacht
aan z.s.m. uitstaande verplichtingen aan ondernemers betalen en uitstel verlenen van openstaande
verplichtingen. Besluitvorming volgt binnenkort.
Ondernemers
Ook ondernemers worden hard geraakt en de werkgelegenheid in Rijswijk staat op het spel. De
Rijksoverheid en andere instellingen als banken nemen maatregelen om bedrijven te helpen. Ook de
gemeente neemt maatregelen. Hier is een aparte webpagina voor aangemaakt:
https://www.rijswijk.nl/ondernemers/corona. Deze wordt dagelijks aangevuld met meeste recente
informatie, zowel landelijk als regionaal/lokaal en kent een koppeling met de Q&A van de algemene
pagina.
Financiën
Alle door het rijk genomen maatregelen worden onder meer op de website van gemeente Rijswijk
genoemd. In aanvulling op deze maatregelen heeft het college besloten tot het op verzoek verlenen
van uitstel van betaling aan de gemeente. Dit geldt voor zowel inwoners, als instellingen en bedrijven
tot 1 september 2020. Hiernaast betaalt de gemeente openstaande facturen zo spoedig mogelijk. En
de eerder vastgestelde BBZ-regeling (zie hierboven) wordt actief aan ondernemers kenbaar
gemaakt.
Het is van groot belang om zicht te hebben op de financiële consequenties van te treffen
maatregelen. Per domein wordt dit zo spoedig mogelijk in beeld gebracht. Vanuit financiën zijn een
paar algemene uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van eventuele lokale maatregelen met
financiële consequenties.
Getroffen partijen maken eerst gebruik van de faciliteiten van het Rijk. Het kabinet heeft een
noodpakket met miljarden euro’s vrijgemaakt voor steun aan MKB, zzp’ers, bedrijven. Denk daarbij
onder andere aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en de borgstelling
regeling MKB. Indien deze faciliteiten niet, of niet tijdig, soelaas kunnen bieden zal gekeken worden
wat de gemeente kan doen en onder welke voorwaarden. Dit vraagt om een integrale benadering en
een helder afwegingskader. Hierbij is solidariteit een leidend principe.
De financiële impact van de Corona crisis op het lopende jaar 2020 is moeilijk te voorspellen. Dat
geldt eveneens voor het komende jaar. Hier zal de komende tijd onderzoek naar moeten worden
gedaan. Voor de woningmarkt zijn nu reeds de eerste afspraken met marktpartijen georganiseerd.
Inzameling afval
Inzameling van afval is een belangrijke taak op gebied van volksgezondheid en is door de overheid
als vitaal proces gekenmerkt dat in principe altijd doorgang moet vinden. Avalex kan op dit moment
de standaard dienstverlening en bereikbaarheid garanderen. Via de website en social media worden
bewoners geïnformeerd.
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3. Gevolgen en/of vervolgtraject
Gemeentelijke organisatie
Onze eigen medewerkers doen hun uiterste best om de belangrijkste processen door te laten lopen.
In de laatste twee weken hebben totaal 14 medewerkers zich ziek gemeld en verder werken de
meeste mensen thuis. Als de huidige situatie lang gaat duren, zullen we aanvullende afspraken gaan
maken. Voor sommige groepen medewerkers loopt de werkdruk juist nu behoorlijk hoog op. Denk
aan het Sociaal Domein en Communicatie. We denken na over mogelijkheden om medewerkers uit
andere teams hier te laten ondersteunen. Dat is uiteraard wel afhankelijk van de benodigde kennis
en vaardigheden.
En er zijn natuurlijk ook nog medewerkers op kantoor en in de buitendienst aan het werk. Hier
houden we de hygiëne regels, afstand houden, etc. goed in de gaten. We blijven zoeken naar
manieren om het risico te beperken.
Rest ons u nogmaals te wijzen op de keuzes die intern gemaakt moeten worden met betrekking tot
de prioritering van werkzaamheden. Uiteraard is onze eerste prioriteit nog steeds het verkleinen en
verzachten van de maatschappelijke effecten van deze crisis.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

drs. M.J. Bezuijen

Bijlage(n):
Geen
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