Raadsbrief 16 april 2020

Beste raadsleden,
Ik hoop dat jullie allemaal een goed paasweekend hebben gehad. Gelukkig waren er in het
paasweekend en de dagen daarna geen grote incidenten in onze gemeente. In heel Flevoland zag het
er over het algemeen goed en rustig uit. Ik deel graag de informatie met jullie die we vanuit de
veiligheidsregio hebben ontvangen.
In de Flevolandse gemeenten werd door politie en handhavers flink gecontroleerd. Speciaal op:
1. Jeugd
2. Woonwinkels, tuincentra en bouwmarkten
3. Milieu en afvalstraten
4. Parken en Natuurgebieden
5. Stranden
6. Overige drukke locaties / kamperen
7. Pleziervaart, bruggen en sluizen
8. Motorrijders en wielrenners
Het beeld in Flevoland is dat de maatregelen goed worden opgevolgd. In onderstaande tabel het
beeld van Flevoland.
Goed: RIVM richtlijnen worden nageleefd
Redelijk: Waarschuwing/Verbaliserend optreden is nodig
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Goed
Goed
Kamperen / Overige Goed
Goed
drukke locaties

12-04
Goed
Goed
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Redelijk
Goed

Goed
Goed

Goed
Goed

Goed
Goed

Goed
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Voor onze gemeente geeft dit het volgende plaatje: Kleine incidenten zijn afgehandeld door
toezichthouders. Soms wordt extra toezicht ingeschakeld. Het is druk bij de winkels. Maar nog wel
onder controle. Er is sprake van een supermarkt die zich niet aan de regels houdt. Hier zijn
gesprekken mee gevoerd met een positief RIVM richtlijnenresultaat. Er lijkt geen sprake te zijn van
afvaldumpingen. Wellerwaard is een aandachtspunt vanwege onwenselijke drukte. Dit gebied heeft
extra aandacht vanuit de politie en de Boa’s. Er zijn geen knelpunten bij de campings. De gemeente
heeft goed contact met de campingeigenaren.
Informatie aan de pers
De zes Flevolandse burgemeesters hebben met elkaar afgesproken dat er geen informatie naar
buiten wordt gebracht over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens in de
gemeente. Deze informatie wordt alleen gecommuniceerd vanuit de GGD en het RIVM. De reden
hiervan is dat dit de twee instanties zijn die over de meest actuele cijfers beschikken. Kwestie van
zorgvuldigheid in onze berichtgeving naar de media.
Ter informatie: morgen 17 april om 16.00 uur geeft burgemeester Franc Weerwind (in zijn rol als
voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland) een radio-interview op Omroep Flevoland. Via
beeldbellen geeft Weerwind zijn visie op de Flevolandse situatie rond de coronacrisis. De lokale
burgemeesters verzorgen hiervoor input.
Nieuwsbrief veiligheidsregio
Wij ontvingen van de Veiligheidsregio een nieuwsbrief met daarin een groot aantal actuele acties en
aandachtspunten. Deze nieuwsbrief stuur ik jullie met deze raadsbrief mee.

Noodverordening
Op 30 maart is de meest recente noodverordening gepubliceerd. Jullie vinden deze verordening op
onze website en de website van de Veiligheidsregio. De betreffende linkjes sluit ik hierbij in. In
aansluiting hierop is door de Veiligheidsregio een FAQ gepubliceerd. Deze is als bijlage bij deze
raadsbrief gevoegd.
https://www.noordoostpolder.nl/noodverordening-veiligheidsregio-flevoland
https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/basis/zoeken/@1726/noodverordening1/
Onderwijs
Wij zijn met de scholen in voortdurend contact over de fysieke opvang van leerlingen op de scholen.
Kinderen uit kwetsbare gezinnen of ouders met een vitaal beroep maken van deze
opvangmogelijkheid gebruik. Afwijkingen van de bestaande situatie worden zo op tijd gesignaleerd.
Dokter Jansen centrum
De afgelopen week was voor het Dokter Jansen centrum een positieve week. De verwachting was dat
het aantal bezette bedden zou stijgen naar 16 eind deze week. We zien echter een lichte afname.
Momenteel zijn nog 8 plekken bezet en naar verwachting worden vandaag en morgen in totaal 2
patiënten ontslagen. Dat maakt het verwachte aantal bezette plekken voor het weekend 6.
Een goede ontwikkeling. Binnen de verdere voorzieningen van ZONL is tot op heden alleen een
besmetting in de Talmahof. De overige locaties zijn allemaal besmettingsvrij.
Burgemeester Jan Westmaas

