
Geachte leden van de raad, 

  

Hierbij stuur ik u een tussentijdse update rondom de bestrijding 

van het Covid-19 virus, inclusief de effecten. 

  

Veiligheidsregio in positie 

De veiligheidsregio is sinds enkele dagen actief in Grip 4. Voor 

wat betreft de bestrijding van het Coronavirus is daarmee de 
voorzitter van de veiligheidsregio in positie. De burgemeesters 

van de Flevolandse gemeenten stemmen in het regionaal 
beleidsteam, inclusief de operationele diensten, met elkaar af.  

  

Opvang kinderen 

Als burgemeester sta ik in goed contact met onze eigen 

scholen(koepels). Vanmiddag om 13.00 uur vindt er bestuurlijk 
overleg plaats met de koepels. Als gemeente bereiden we ons 

voor op de toegewezen taak om tot en met 6 april te voorzien in 
coördinatie op 24/7 opvang van 0-14 jarigen voor die ouders 

die in de kritieke of vitale functies werken.  

  

Contact met horecaondernemers 

Vanuit de gemeente is er de afgelopen twee dagen contact 

geweest met horecaondernemers. Het beeld is dat zij vanuit 

hun eigen verantwoordelijkheid de maatregelen hebben 
opgepakt. 

  

Gemeentelijke dienstverlening 

In verband met de bestrijding van het virus, is/en wordt er ook 
gekeken naar de dienstverlening van onze eigen organisatie. 

Daarbij is besloten dat we terug gaan tot het niveau ‘wettelijk 
en kritiek’. Medewerkers werken dus zoveel als mogelijk thuis 

en alleen taken die wettelijk noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld 

verstrekking reisdocumenten) of kritiek zijn voor de 
samenleving (bijvoorbeeld afvalverwerking) vinden plaats. Alle 

andere werkzaamheden liggen stil of worden vanuit huis 



uitgevoerd. Vanmiddag communiceren we aan de inwoners wat 
dit concreet betekent voor de gemeentelijke dienstverlening. 

  

Ik houd u op de hoogte 

Gezien de bijzondere omstandigheden waarin we als bestuur en 

een ambtelijk kernteam werken, vraag ik uw begrip voor het 
feit dat de informatievoorziening aan uw raad vooral achteraf 

zal zijn. U mag er vanuit gaan dat de informatievoorziening aan 
u een van mijn prioriteiten is. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

  

--------------------------------- 


