Onderwerp: e-mail aan de leden van de gemeenteraad

Beste gemeenteraadsleden,

Wat gebeurt er veel. In onze samenleving zetten ongelooflijk veel inwoners en
ondernemers zich voor elkaar in. Overal ontstaan bijzondere initiatieven. Zo
worden er bijvoorbeeld maaltijden gemaakt en aan de deur gebracht. Maken
kinderen mooie tekeningen voor ouderen en onze kwekers geven hun tulpen
aan zorgverleners.
Veel wijken en dorpen organiseren hulp voor hun dorpsgenoten. En ook vanuit
kerken en verenigingen gebeurt veel. Ik heb veel waardering voor de manier
waarop iedereen zijn schouders er onder zet. Op deze saamhorigheid kunnen
we alleen maar ontzettend trots zijn!

In deze bijzondere tijd ondersteunen we onze inwoners en ondernemers waar
we kunnen. Daar werken we hard aan. Graag neem ik u, net als afgelopen
maandag, met deze e-mail kort mee in de ontwikkelingen.

Werken in een crisisstructuur
De landelijke overheid is leidend voor de te nemen maatregelen voor de
bevolkingszorg. Daaronder volgt het RIVM en GGD en daaronder weer de
Veiligheidsregio. Binnen de veiligheidsregio stemmen de burgemeesters van
de Flevolandse gemeenten, in het regionaal beleidsteam, inclusief de
operationele diensten, met elkaar af.

Alle maatregelen vanuit de veiligheidsregio worden doorvertaald naar
gemeentelijk niveau. Dit gebeurt in het gemeentelijke ‘kernteam’. Vanuit het
kernteam worden de opdrachten verdeeld naar de verschillende werkgroepen.
Maar ook andersom. Vanuit de werkgroepen worden ook signalen of vragen
voorgelegd aan het kernteam. Het kernteam legt vervolgens bestuurlijke
besluiten voor aan het crisisteam, waar ik als burgemeester de voorzitter van
ben.

De werkgroepen zijn: Communicatie, Onderwijs/Opvang,
Samenleving/Welzijn, Openbare Orde en Veiligheid, Dienstverlening,
Bedrijfsvoering/HR, Schades en Uitvoering.

Onderwijs/opvang
De scholen doen hun uiterste best om in deze tijd een goed schoolaanbod te
realiseren. Het doet ons goed om te merken dat er een grote bereidwilligheid
is om kinderen op te vangen van ouders in vitale functies. Als gemeente
coördineren we deze opvang. Dagelijks doen we een uitvraag bij de opvang en
het onderwijs om goed zicht te houden op wat er nodig is. Op dit moment zijn
er nog geen kinderen die gebruik hoeven te maken van de avond/nachtopvang.

We merken dat kinderen bij elkaar komen op schoolpleinen en sportvelden.
De landelijke richtlijnen schrijven voor dat we grote groepen mensen moeten
vermijden. Handhaven is lastig, maar we willen een beroep doen op ouders
om hierin een verantwoordelijkheid te nemen. Straks ontvangt het basis en
voortgezet onderwijs een brief gericht aan ouders. Hierin informeren we ze
over het samenkomen van jongeren. Ook via onze social media kanalen zullen
we hier aandacht voor vragen.

Zorg voor inwoners
We zijn in gesprek met zorgaanbieders om er samen voor te zorgen dat dit
voor onze inwoners door gaat. Met extra aandacht voor kwetsbare mensen.
Uit de gesprekken met de aanbieders blijkt dat zij hun verantwoordelijkheid
pakken om de zorg te continueren. Net als met het onderwijs houden we ook
hier contact om vroegtijdig knelpunten te kunnen signaleren en oplossingen
met elkaar te bedenken.

In contact met ondernemers
De door het kabinet genomen economische maatregelen vertalen we naar
gemeentelijk niveau. Via https://www.noordoostpolder.nl/ondernemen-encorona en social media houden we ondernemers geïnformeerd over de
regelingen van de rijksoverheid en verwijzen we ze door naar de organisaties
in Flevoland die kunnen helpen. En natuurlijk zijn onze bedrijfsadviseurs
bereikbaar voor vragen van de ondernemers.

Dienstverlening
We zijn er voor inwoners en ondernemers. De gemeentelijke dienstverlening is
aangepast. We vragen inwoners en ondernemers zoveel mogelijk telefonisch
of digitaal contact op te nemen. Vanaf vandaag gaan de medewerkers van het

KCC in twee teams werken op verschillende dagen om de kans op besmetting
zo klein mogelijk te houden.
Ook de handhaving van de verschillende maatregelen heeft onze aandacht.
Zowel vanuit de politie als onze gemeentelijke handhavers.

Informatie
De bijzondere omstandigheden waarin we als bestuur en organisatie werken
zorgen ervoor dat de informatievoorziening aan uw raad achteraf en
informerend is. We doen ons best om u op hoofdlijnen te blijven informeren
over wat er allemaal gebeurt.

Tips en vragen
Vanuit de gemeenteraad zijn een aantal vragen maar ook tips gekomen.
Binnen de organisatie werken we met man en macht om alles zo goed
mogelijk te organiseren voor onze inwoners en ondernemers. Dit heeft onze
voorrang. Als u een dringende vraag heeft dan kunt u zich richten tot de
griffie. Daar waar het signalen of tips zijn die over onze samenleving en
Covid-19 (Corona) gaan, dan kunt u die via communicatie@noordoostpolder.nl
kenbaar maken. Ik vraag uw begrip dat wij niet overal meteen op kunnen
antwoorden.

Pas goed op uzelf en op elkaar.

Met vriendelijke groet,

