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Vragen over gevolgen Corona-crisis

Vragen:
Momenteel zitten wij midden in een Corona-crisis. Veel ondernemers hebben hun bedrijf
moeten sluiten en velen volgen mogelijk nog. Ook als een bedrijf open blijft, is het nog maar
de vraag of zij voldoende ‘vet op de botten’ heeft om deze crisis te overleven. Dit heeft op
haar beurt weer gevolgen voor de werknemers en al met al heeft dat zijn weerslag op de
gehele gemeente. Het is ons bekend dat de Rijksoverheid diverse noodmaatregelen en
compensatieregelingen treft of heeft getroffen. ONS weet ook dat jullie hard aan het werk zijn
om deze crisis het hoofd te bieden en ons te informeren. De informatie die ons als raad
bereikt is vooral gericht op hoe er gecommuniceerd wordt en hoe er gewerkt wordt. Uiteraard
zijn wij blij met deze informatie en die blijven wij ook graag ontvangen.
Echter, de ONS-fractie blijft met twee grote WAT-vragen zitten en of zij daar op berekend is:
1. Is er bekend wat er allemaal op ons af gaat komen? En zo ja, wat dan?
Niet alles is bekend, veel dingen zijn wel voorspelbaar. De maatregelen die landelijk en
lokaal genomen worden gaan daarover. Denk aan de economische effecten, de
effecten voor zorg, onderwijs, opvang, dienstverlening, etc.
Op dit moment worden alle landelijke maatregelen zo spoedig mogelijk vertaald naar
lokale maatregelen en monitoren we de effecten door veelvuldig contact te hebben
met alle betrokken partijen.
De crisisorganisatie -lokaal en regionaal- buigt zich over scenario’s die zich zouden
kunnen ontvouwen en de maatschappelijke impact op de langere termijn.
2. Is onze gemeentelijke organisatie berekend op wat er op ons afkomt (zowel financieel
als qua capaciteit aan ambtenaren)?
Op dit moment is de gemeente berekend op wat er op ons afkomt. Zodra daar
verandering in optreedt zullen we daar op anticiperen.
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