
Raadsbrief 14 mei 2020

Beste raadsleden,

Na de ogenschijnlijke stilte in onze samenleving, is het fijn om te zien dat de eerste versoepeling van 
de coronamaatregelen een feit is. Tegelijkertijd merken we dat deze versoepeling ook een toenemend 
aantal vragen oproept. Vragen over de betekenis voor onder meer ondernemers, de zorg en de sport. 
We zien ook meer initiatieven komen vanuit de samenleving. Initiatieven door ondernemers die hun 
omzet op peil willen houden. Ook vanuit de sportbeoefening en de samenleving en buurten komen 
initiatieven.

Initiatieven
Deze initiatieven werden aangeboden aan het corona kernteam. In dit team worden alle corona 
gerelateerde zaken besproken. Het grote aantal initiatieven maakte het echter noodzakelijk om 
hiervoor een werkgroep in het leven te roepen. Werkgroep voorzitter Rick Los vertelt er het volgende 
over: “Het toenemende aantal initiatieven maakte het noodzakelijk dat deze werden gebundeld. Om 
overzicht te houden, maar ook om de besluitvorming in het kernteam voor te bereiden en advies uit te 
brengen aan het kernteam. Zo kan het kernteam sneller besluiten wat er met een initiatief moet 
gebeuren of het initiatief onderbouwd doorsturen voor bestuurlijke besluitvorming door het college. Het 
college vergadert mede om deze reden twee maal per week. Het team bestaat uit medewerkers vanuit 
verschillende disciplines; juridisch, economische zaken, sociaal domein, handhaving, communicatie. 
Het team toetst de aanvragen aan de bestaande noodverordening en andere wettelijke kaders en 
koppelt desgevraagd terug aan de aanvragers.” 

Economie
De persconferentie van 6 mei zorgde voor perspectief voor veel ondernemers.
De contactberoepen mogen vanaf 11 mei weer aan de slag. Speciale aandacht was er voor de 
rijschoolhouders die veel vragen hadden. Wij hebben hen duidelijk kunnen maken dat ook zij weer aan 
het werk kunnen. 

Koop lokaal, koop loyaal
De Stichting Centrummanagement heeft een campagne opgezet om mensen te stimuleren hun 
aankopen lokaal te doen. Onderdeel van de campagne was een advertentiebijlage in De 
Noordoostpolder, gesponsord door NDC. 
Via deze link kunnen jullie de nieuwsbrief en advertentiebijlage inzien. 
https://mailchi.mp/ae8ffc405ba6/0405-klkl?e=02e3c886fc  Wethouder Hans Wijnants verzorgde een 
bijdrage vanuit de gemeente.
Ondernemers in de Lange Nering geven aan dat ze geen overmatige drukte ervaren in het 
winkelgebied. Er is een protocol voor winkelstraten in de maak, door brancheorganisatie InRetail.

Provinciale monitor COVID 19 
Van de provincie werd de COVID19 monitor ontvangen. Hierin staat recente Informatie over de 
sociaaleconomische impact van de coronacrisis op Flevoland en over de maatregelen die de provincie 
heeft genomen. Vanuit Flevoland zijn de navolgende bevindingen in ieder geval vermeldenswaardig:

 Faillissementen zijn nog nauwelijks zichtbaar. In Flevoland was er 1 faillissement in week 16. 
Tussen aanvraag en uitspraak faillissement kunnen soms weken zitten. Opheffingen en 
eenmanszaken zijn niet in deze cijfers inbegrepen.

 In Flevoland komen bijna 17.000 vestigingen mogelijk in aanmerking voor een 
tegemoetkoming geleden schade (TOGS) in verband met corona. Per 7 april hebben zo’n 
70.000 tot 80.000 bedrijven een aanvraag ingediend. Onbekend is nog hoeveel er hiervan uit 
Flevoland komen. Sinds 22 april is de regeling opengesteld voor een aantal extra sectoren.

 (Zelfstandig) ondernemers die in zwaar weer zitten door het coronavirus kunnen bij het 
Zelfstandigenloket Flevoland een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers, ook wel Tozo. Per 24 april zijn er in totaal 11.364 aanvragen 
gedaan, waarvan 62% uit Almere.

Willen jullie het volledige (lijvige) rapport inzien, het staat op de site van de raad. Volg hiervoor deze 
link: https://raad.noordoostpolder.nl/Documenten/Informatie-uit-college

https://raad.noordoostpolder.nl/Documenten/Informatie-uit-college
https://mailchi.mp/ae8ffc405ba6/0405-klkl?e=02e3c886fc


Proef versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen
11 mei is de eerste stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In deze 
26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per 
verpleeghuisbewoner toegestaan. In de regio Gooi en Vecht is het verpleeghuis De Oude Pastorie in 
Huizen aangewezen, in Flevoland is dit Zorggroep Oude en Nieuwe Land (locatie Hof van Smeden in 
Emmeloord). Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt, dan is het de bedoeling dat per 25 mei 
in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit besluit het kabinet op 19 mei.

Handhaving
Afgelopen weekend vonden er vernielingen plaats in de Wellerwaard. Er zijn camerabeelden van de 
vernielingen en die dragen we over aan de politie. De gemeente gaat aangifte doen van de 
vernielingen. 

Update onderwijs en opvang
Reguliere opvang/onderwijs
- Scholen en kinderopvangorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor de aansluiting van het 
onderwijs op de BSO. Deze aankomende week/weken wordt bekeken hoe ze deze aansluiting het 
beste kunnen vormgeven. Wanneer ze tegen knelpunten in de organisatie aanlopen, kunnen wij 
ondersteunen in het zoeken naar een passende oplossing. We hebben hierover blijvend contact met 
het onderwijs en de kinderopvang. 

Noodopvang
- We zien dat de aantallen noodopvang deze week (vanaf 11 mei) aan het afnemen zijn. We 
hebben nog niet alle informatie van alle aanbieders binnen, dus kunnen dit nog niet in het overzicht 
weergeven. De eerste binnenkomende cijfers laten dit wel zien. De daling komt doordat de scholen en 
de kinderopvang weer (deels) open mogen. Kinderen worden weer ‘regulier’ opgevangen. Er ontstaat 
daardoor minder vraag van ouders naar noodopvang. 
- Er is op dit moment nog steeds voldoende capaciteit voor noodopvang. Alle scholen van Aves 
richten hier aparte klassen voor in en ook de kinderopvang houdt rekening met plaatsen voor 
noodopvang. Wanneer ze ouders niet verder kunnen helpen in het aanbieden van noodopvang 
(vanwege volle groepen), laten ze ouders weten dat zij contact met de gemeente moeten zoeken. Op 
dit moment is er nog geen nieuwe aanvraag geweest voor noodopvang na 11 mei 2020. 
- We vragen scholen en kinderopvang om nu ook alleen de cijfers voor noodopvang aan te 
leveren en te melden wanneer ze tegen knelpunten aanlopen in het aanbieden van noodopvang. Op 
dit moment worden er geen knelpunten gemeld die niet opgepakt of opgelost kunnen worden.  
- In week 18 en week 19 was het meivakantie. De noodopvang op het onderwijs was toen 
gesloten. Voor alle kinderen die wel opvang nodig hadden in de meivakantie (zij het vanwege ouders 
in cruciale beroepsgroepen of kinderen in kwetsbare thuissituaties), is een oplossing gevonden. 
Opvang werd met name geboden in het eigen netwerk en waar nodig konden kinderen bij een 
gastouder terecht.

En verder
De komende periode staat in het teken van het monitoren van de effecten van de versoepelingen en 
zo langzamerhand ontstaat ook een beeld van de crisiseffecten op de langere termijn. Daarnaast 
denken we na over de terugkeerscneario’s. Zowel voor ons als gemeentelijke organisatie als ook 
maatschappelijk. Nog voldoende werk aan de winkel dus voor iedereen. We houden contact!

Burgemeester Jan Westmaas


