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Beste raadsleden,

De week begon met twee belangrijke updates op de bestaande maatregelen. Maandagavond 
ontvingen wij van de Veiligheidsregio een aanvulling op de bestaande noodverordening. 
Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat de bestaande maatregelen worden verlengd. 

Het kabinet verlengt de sluiting van scholen, kinderdagverblijven en eet- en drinkgelegenheden, die 
aanvankelijk tot 6 april zou duren, tot minstens 28 april. Ook de andere maatregelen tegen het 
coronavirus die tot 6 april zouden gelden, blijven nog zeker ruim drie weken langer van kracht. 
Er zijn geen plannen om voor 28 april de maatregelen nog verder aan te scherpen. Dat komt vooral 
omdat het beeld in Nederland laat zien dat de maatregelen goed worden opgevolgd. Niet verslappen 
dus, is de opdracht. We zullen onze inwoners ook de komende weken hierop blijven wijzen.

Aanvulling noodverordening
Met een paar vrije weekenden en de meivakantie in aantocht is de verleiding groot er toch op uit te 
trekken. Niet doen, is het advies. Vooral op recreatieterreinen met gezamenlijke sanitaire 
voorzieningen is bijna niet te voorkomen dat mensen te dicht op elkaar zullen staan. Om die reden is 
de noodverordening van 26 maart op 30 maart aangevuld met een verbod tot het gebruiken van deze 
voorzieningen. Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet‐, 
was‐ en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en
kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden en (jacht)havens geopend
te houden. Het legen van eigen chemische toiletten is wel toegestaan. 
Onze afdeling EZ heeft een belrondje langs de recreatiebedrijven in de gemeente gedaan. Dat heeft 
een beeld opgeleverd dat men slechts een fractie van de gasten verwacht die normaliter in deze 
periode zouden komen. Ook hier zullen we blijven toezien op naleving van de regels.

Handhaving
Binnen onze gemeente zijn nog geen boetes voor overtreding van de coronaregels uitgedeeld. Dat is 
een goed teken en dit geldt voor het merendeel van de Flevolandse gemeenten. Bedrijven en 
inwoners zijn zich goed bewust van de regels en zij houden zich er goed aan.
Hoeveel waarschuwingen er zijn uitgedeeld, is niet bekend. De vraag is natuurlijk wat we verstaan 
onder een “waarschuwing”. Is dat een formele waarschuwing of valt daar ook een gesprek onder?
Hoe dan ook, onze medewerkers, BOA’s en handhavers, zijn continu in gesprek met mensen en 
wijzen ze waar nodig op de regels en naleving daarvan. 

Gemeentenieuws
Vandaag komt het nieuwe gemeentenieuws in De Noordoostpolder uit. Bijgaand sturen wij u alvast de 
PDF. Ook hierin aandacht voor thema’s als de steunmaatregelen, sociale aspecten van de crisis en 
handhaven. 

Steunmaatregelen
Bij het zelfstandigenloket Flevoland kunnen ondernemers informatie krijgen of een aanvraag indien 
voor ondersteuning. Vanuit onze gemeente zijn tot en met deze week 450 meldingen gedaan. Niet 
elke melding leidt automatisch tot een steunaanvraag, dit kunnen ook vragen zijn of verzoeken tot 
aanvullende informatie.

Onderwijs
We zijn voortdurend in contact met het onderwijs. Binnenkort volgt een gesprek met hen over het 
blijven garanderen van opvang en onderwijs van de kinderen die nu les krijgen in een opvangsituatie. 
Dat gaat om 50 tot 80 kinderen. Ook hier geldt dat deze situatie nu in ieder geval duurt tot 28 april. 

Helpdesk voor statushouders
Er is een speciale coronahelpdesk in het leven geroepen voor statushouders die Arabisch of Tigrinya 
spreken. Deze talen komen het meest voor onder de huidige statushouders in Nederland. Syriërs 
spreken Arabisch, Tigrinya wordt gesproken door mensen uit Eritrea en een deel van Ethiopië.



De helpdesk richt zich op statushouders met vragen over hun gezondheid en de crisismaatregelen en 
is een initiatief van het Corona Actiecomité Statushouders (CAS). De Corona Helpdesk Statushouders 
beantwoordt  telefonisch vragen over bereikbaarheid van overheden, thuisonderwijs en werk. Bij 
complexe vragen zijn er tweedelijns specialisten die begeleiding bieden.
De helpdesk is dagelijks tussen 14 en 16 uur bereikbaar via 085-5808800 en wordt bemand door 
vrijwilligers die vanuit huis werken.
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