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Beste raadsleden,

De persconferentie van het kabinet gisteren had vooral tot doel nog eens te benadrukken dat we de 
maatregelen nog wel even moeten volhouden. Het is nog te vroeg voor versoepeling. Met het 
paasweekend en het mooie weer als vooruitzicht blijft dat een uitdaging. Hoewel we zien dat in onze 
gemeente de regels goed worden nageleefd kennen wij ook een aantal incidenten en werd ook al een 
aantal bekeuringen uitgedeeld. In Tollebeek was een combinatie van samenscholing en drugsgebruik 
door de jeugd aanleiding voor een viertal bekeuringen. 
Boa’s, de wijkagenten en de politie controleren de bekende plekken waar jongeren samenkomen. Ook 
aankomend weekend gebeurt dat en daar waar ontoelaatbare situaties ontstaan wordt gehandhaafd. 
We zijn ons ervan bewust dat op dit moment veel van onze handhavers gevraagd wordt. Na het 
paasweekend zal dan ook een heroriëntatie plaatsvinden met betrekking tot de bezetting.

Gemeentenieuws
Als bijlage bij deze raadsbrief ook weer het actuele gemeentenieuws zoals dat vandaag in de 
Noordoostpolder verschijnt.

AZC
Afgelopen week was er wat onrust over de slechte internetverbinding van het AZC. Hylke Hekkenberg 
stelde daar eerder al vragen over. Wethouder Hans Wijnants kreeg van een van de docenten van 
Caleido ook het signaal dat leerlingen hun huiswerk niet kunnen maken door het slechte internet op 
het AZC. Het probleem is bij het AZC bekend en ze werken er hard aan om het op te lossen. We 
houden hier als gemeente vinger aan de pols. De peuteropvang binnen het AZC is sinds deze week 
weer open.

Initiatief Luxe Tenten
Hoewel we in deze nieuwsbrief helaas niet alle initiatieven kunnen laten zien, willen we u deze niet 
onthouden. Luxe Tenten, een Emmeloordse ondernemer, heeft een mooi initiatief genomen. Zij gaan 
kinderen die thuis geen bureautje hebben om aan te leren en te werken, voorzien van een stoer 
steigerhouten bureautje. Ze hebben aangeboden er 200 te maken. Voor kinderen die het thuis niet zo 
breed hebben. Een mooie en dankbare actie. 

Contact met kerken
Er is met een aantal kerken positief contact geweest over de manier waarop zij nu hun diensten 
houden. Er zijn geen kerken die op dit moment bijeenkomsten houden. We zien wel mooie online 
initiatieven en zijn er inloopmomenten bij een aantal kerken. Bij de moskee eenzelfde beeld. Geen 
diensten tot eind van de maand. De houding en medewerking van kerken en de moskee is uitstekend.

Hulp KvK en Regio Zwolle 
Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te 
loodsen. Omdat we als gemeente Noordoostpolder deel van deze regio uitmaken gelden de 
regelingen ook voor onze ondernemers. Op de gemeentelijke website is voor onze ondernemers de 
informatie bijeengebracht. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit: 

1. Voorlichting over hulpvoorzieningen
2. Meldpunt onder- en overbezetting 
3. Hulp op maat van businessexperts

Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- 
en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.

1. Voorlichting over hulpvoorzieningen
Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt 
aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website 
samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst je de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. 
Kom je er niet uit, dan helpt de brigade je de weg te vinden.



2. Meldpunt onder- en overbezetting
De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel 
bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het 
Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven 
samen personeel in- en uitlenen. 

3. Hulp op maat van businessexperts
Heb je vragen, over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van Corona? 
Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor je klaar. Op 
basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, 
productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen. 

Ondernemerspeiling
De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio 
Zwolle willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. Wij nodigen u 
dan ook graag uit om online een korte vragenlijst in te vullen.
De link naar de ondernemerspeiling is www.right.nl/coronamonitor

Jan Westmaas
Burgemeester

http://www.right.nl/coronamonitor

