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Beste raadsleden,

De aangekondigde noodverordening heb ik gisteravond in aangescherpte vorm vanuit de 
veiligheidsregio ontvangen. De volledige tekst is intussen met jullie en op de website 
gedeeld. Het is een volgende stap die handhaven van de begin deze week afgekondigde 
maatregelen legitimeert. Hoewel het algehele beeld in de gemeente rustig is, blijven we 
alert. 
Het Dokter Jansencentrum is als opvanglocatie in gebruik genomen en de eerste 
patiënten worden naar verwachting vandaag  opgenomen. Door heel veel mensen is hier 
hard aan gewerkt. Een mooi staaltje van intensieve samenwerking vanuit verschillende 
disciplines. 

Preventie en handhaving 
Voor de plekken waar kinderen samenkomen hebben we borden ontwikkeld die helder 
maken dat met meer mensen samenkomen niet mag. Deze borden worden geplaatst op 
speelplaatsen, de skatebaan en andere plaatsen waarvan bekend is dat kinderen er 
samenkomen. Ook een algemeen billboard (met dank aan StEP) maakt deel uit van de 
middelen die we inzetten. (bijlage)
Door de toezichthouders wordt gecontroleerd op het open zijn van ondernemingen die 
gesloten moeten zijn, handhaving van toegangsregels, de markt en samenkomsten van 
mensen. Het beeld is dat de regels goed worden nageleefd. Er zijn geen bekende 
excessen. Een bemoedigend beeld.

Cartoon speelplaatsen

Sociaal domein
Er is contact geweest met de uitzendorganisaties van arbeidsmigranten. Het beeld is dat 
zij serieus aandacht besteden aan hun werknemers als het gaat om informatievoorziening 
en begeleiding bijvoorbeeld bij ziekte. Er zijn nog wel een paar aandachtspunten. Vervoer 
van en naar de werkplekken gaat met busjes. Hiervoor is contact met de vervoerders om 



de RIVM regels na te leven. Informatievoorziening vanuit de gemeente moet ook in het 
Pools verstrekt worden. Communicatie werkt dit verder uit. 
Signalen over een toename van huiselijk geweld en andere sociaal onwenselijke situaties 
hebben we niet. Vanuit het sociale team en de politie wordt dit in de gaten gehouden. 

Steunmaatregelen zorg en ondernemers.
Giseren  hebben we een pakket steunmaatregelen bekend gemaakt. Deze maatregelen 
gelden voor drie groepen: inwoners en verenigingen, zorgaanbieders en ondernemers. Ze 
variëren van het organiseren van hulp, het niet betalen van huur voor accommodaties, 
het coulant omgaan met zorgindicaties, tot het uitstellen van belasting. De maatregelen 
zijn ondersteunend aan de maatregelen die de Rijksoverheid al biedt. Looncompensatie 
wordt bijvoorbeeld door de landelijke overheid geregeld en niet door de gemeente Het 
maatregelpakket van de gemeente is uitsluitend bedoeld voor die zaken waarin wij als 
gemeente een rol hebben. 

De maatregelen communiceren we gericht naar alle doelgroepen, worden via een 
persbericht bekend gemaakt en op de website vermeld. Bijgaande infographic staat ook 
op de site en laat in een oogopslag zien om welke zaken het gaat. 
www.noordoostpolder.nl/coronavirus 

Gemeentenieuws
Het gemeentenieuws in De Noordoostpolder is deze week in een uitgebreide versie 
uitgekomen. Met meer informatie en meer duiding over een aantal zaken voor onze 
inwoners. Ook volgende week wordt het gemeentenieuws uitgebreid met extra 
informatie.

Markt en supermarkten
We zien dat de winkeliers en de markt serieus werk maken van het naleven van de 
maatregelen. De supermarkten hanteren een deurbeleid waarmee de maximale toegang 
in de winkel wordt geregeld. Ten aanzien van de koopzondagen zijn met de ondernemers 
afwijkende afspraken gemaakt. 
Wij hebben voor de markt posters met de regels laten maken die in de kramen zijn 
opgehangen. Er zijn daarnaast extra linten en pionnen geplaatst om bezoekers te 
attenderen op 1.5 meter afstand. De donderdagmarkt geeft een rustig beeld met 
voldoende afstand tussen de bezoekers.
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