
MEMO aan Raad

Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder

Van : Burgemeester en wethouders Noordoostpolder

Datum : januari 2022

Onderwerp : Overzicht Corona najaar 2021

1. Inleiding 
We hebben u meerdere keren via een memo geïnformeerd over de gevolgen van de Coronapandemie 
voor onze samenleving en ook voor de ambtelijke organisatie. We verwachtten na het voorjaar van 
2021 dat er meer grip zou ontstaan en strenge maatregelen niet meer nodig zouden zijn. Helaas is de 
realiteit anders en hebben we sinds november weer te maken met strenge maatregelen en een 
lockdown vanaf 19 december 2021. Iedereen wordt in meer of mindere mate geraakt door de 
beperkende maatregelen, ook in Noordoostpolder.  In deze memo gaan we in op wat deze nieuwe 
ontwikkelingen betekenen via een aantal thema’s. We schetsen een beeld zonder de intentie te 
hebben volledig te zijn.

2. Het coronavirus houdt ons wereldwijd nog steeds in de greep 
De nieuwe varianten van het coronavirus zijn besmettelijker. Dus ook in 2021 liep in het najaar het 
aantal besmettingen flink op met als gevolg een nieuwe lockdown. Onderstaand een overzicht van het 
verloop van het aantal positief geteste mensen in Nederland door de loop van de tijd. De nieuwste 
variant Omrikon zorgt voor een record aantal besmettingen.

Bron: Medisch Info Gecreëerd met Datawrapper op basis van cijfers van het RIVM
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Ernstig kwetsbare personen hebben vanaf oktober 2021 een 3e prik kunnen halen. Daarnaast is de 
campagne voor boosterprikken na een trage start inmiddels goed op stoom gekomen. Dit is nodig 
vanwege de besmettelijkere omikronvariant. Iedereen vanaf 18 jaar kan inmiddels een 
boostervaccinatie krijgen. Hopelijk leidt dit weer tot een daling in het aantal coronabesmettingen en 
vooral in het aantal ziekenhuisopnames. Inmiddels hebben 5,5 miljoen Nederlanders al zo’n prik 
gehad.

80% van onze inwoners van 18 jaar en ouder is inmiddels volledig gevaccineerd. Dit is iets lager dan 
de landelijke vaccinatiegraad van 86%. In Noordoostpolder ligt het gemiddelde lager in de 
leeftijdsgroep vanaf 12 tot 40 jaar, met uitzondering van de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar.  De GGD 
probeert via gerichte aanpak de vaccinatiegraad van doelgroepen te verhogen.
Onderstaand een grafische weergave van de provincie Flevoland.

3. Aantal besmettingen in Noordoostpolder
Onderstaande grafiek betreft het verloop van besmettingen in onze gemeente vanaf juli 2021 tot 25 
januari 2022 met daarnaast de landelijke curve. 
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Relatief gezien was de piek in juli in Noordoostpolder minder hoog dan het landelijke beeld. Het aantal 
besmettingen de afgelopen 1,5 maand toont voor Noordoostpolder wat meer fluctuaties dan het 
landelijke beeld. Het aantal besmettingen was vanaf de start van de Coronacrisis nog nooit zo hoog. 
Op 14 december 2020 was dat 50, op 5 december 2021 testten 103 inwoners van Noordoostpolder 
positief. Op 24 januari 2022 testten 182 mensen positief.  Gelukkig  is het aantal ziekenhuisopnames 
en overledenen van inwoners uit Noordoostpolder laag.

Actuele informatie over het verloop van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overledenen 
kunt u vinden op de website: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/impact-
coronacrisis-op-uw-gemeente/  .   Hier vindt u ook grafieken over de impact op economie, 
werkgelegenheid, openbare orde en veiligheid.

4. Steunpakketten om de financiële schade te beperken
Steunpakketten om de (financiële) schade te beperken zijn wederom verlengd
Een lockdown heeft veel impact op de samenleving en de economie. Daarom ondersteunt het kabinet 
ondernemers en werkenden met het steun- en herstelpakket. Dat is zo ontworpen dat het mee-ademt: 
wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun. Voor meer informatie  zie:  het overzicht steun- en 
herstelpakket   van de rijksoverheid.   en https://www.noordoostpolder.nl/gemeentelijke-lasten-
ondernemers-en-verenigingen-coronatijd

Eenmalige subsidie voor tegemoetkoming in kosten Controle QR-codes 
Om op locaties waar dat nodig is, de naleving van de controleplicht op coronatoegangsbewijzen en 
identiteitsdocumenten te ondersteunen en vergemakkelijken is een eenmalige subsidie beschikbaar. 
Dit geldt in eerste instantie voor de periode 1 december 2021 tot 28 februari 2022. Dit is uitgewerkt 
voor Noordoostpolder tot subsidiebedragen voor:

 ondernemers (o.a. horeca, bioscoop, sportschool) ter hoogte van € 1.000;
 (sport)verenigingen waarbij gemiddeld meer dan 3 dagen per week controle van het 

coronatoegangsbewijs noodzakelijk is ter hoogte van € 500,-;
 (sport)verenigingen waarbij gemiddeld minder dan 4 dagen per week controle van het 

coronatoegangsbewijs noodzakelijk is ter hoogte van € 250,-.
We hebben 66 aanvragen ontvangen en toegekend: 
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 9 x € 250 
 14 x 500 
 43 x 1000

Het Nationaal Programma Onderwijs is ingesteld voor inhalen onderwijsachterstanden
Gemeenten ontvangen, net als onderwijspartijen, rijksmiddelen om opgelopen corona-achterstanden 
bij leerlingen in te kunnen halen. Deze middelen vallen onder het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO). Gemeente Noordoostpolder ontvangt ongeveer € 1 miljoen aan NPO-middelen voor de 
schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. In overleg met de onderwijsinstellingen en 
kinderopvangorganisaties zijn er maatregelen bedacht, die kunnen helpen bij het ondersteunen van 
jeugdigen in deze tijd. De komende maanden gaan we als gemeente verder in gesprek met alle 
(onderwijs)partners om de eerder bedachte maatregelen verder vorm te geven, nieuwe maatregelen 
op te zetten of aanpassingen te doen waar nodig.

5. Communicatie
We blijven actief communiceren over de maatregelen, ook bij speciale momenten
Rond de zomer hebben wij de straatcampagne met Green Graffiti herhaald. Dit is een oproep op 
trottoirs om afstand te houden. We gebruiken voor de communicatie over de maatregelen veelal de 
boodschappen die we vanuit de Veiligheidsregio aangereikt krijgen. Deze verspreiden wij via Social 
Media en plaatsen we waar nodig in ‘De Noordoostpolder’. Waar het kan sturen wij die maatregelen 
zo veel mogelijk door naar het netwerk van ondernemers, verenigingen en organisaties. Burgemeester 
Roger de Groot draagt zijn steentje bij door columns te schrijven en via berichten op Facebook. De 
toon van onze communicatie is verbindend en nuancerend. In de hoop daarmee de polarisatie tussen 
voor- en tegenstanders te verkleinen.

We hebben contact met de GGD over de vaccinatiecampagnes
Na de algemene vaccinatiecampagnes, is sinds oktober meer focus op het verhogen van de 
vaccinatiegraad. De GGD wil gericht voorlichting geven aan groepen waarvan ze sterke indicaties 
hebben dat de vaccinatiegraad lager is. Ze trekken graag met ons op om een goede ingang te vinden 
bij deze doelgroepen. Het doel van deze communicatie is gericht op het vergroten van de kennis over 
vaccineren.
 

6. SOCIAAL DOMEIN
We monitoren de impact van de corona maatregelen op de uitvoering sociaal domein 
Wat opvalt is dat zowel hulpverleners als cliënten inmiddels – na bijna twee jaar corona – hun draai 
hebben gevonden rondom de maatregelen. Zorgaanbieders voeren zorg binnen de gestelde 
maatregelen uit en zorg loopt veelal door. De aangescherpte maatregelen weinig invloed hebben op 
het leveren van de geïndiceerde zorg vanuit de Wmo of Jeugdwet. Er vinden huisbezoeken plaats 
tenzij er klachten zijn. Dan wordt overgegaan tot (video)bellen. Ook wordt er bijvoorbeeld vaker 
gekozen voor een rondje wandelen in plaats van binnen zitten. Cliënten houden hulpverleners soms 
op afstand en laten hen niet meer binnen. We hebben tot op heden echter geen signalen dat 
zorgaanbieders door ziekte en uitval van medewerkers hun dienstverlening niet kunnen leveren. De 
aangescherpte maatregelen hebben tot nu toe geen invloed op de werkvoorraden. We zien dat deze 
voor zowel voor Jeugd als Wmo qua in- en uitstroom gelijk blijft.   

De maatregelen hebben effect op de inloop en ontmoetingsplek Bouwerskamp,
Bezoekers moeten in verband met de huidige maatregelen weer aanbellen en worden geregistreerd. 
Ook de mondkapjes zijn weer verplicht evenals de 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen minder 
mensen tegelijk aanwezig zijn op de inloop en de dagbesteding. De Bouwerskamp werkt niet met 
inschrijving omdat dit drempelverhogend is. Omdat de inloop Bouwerskamp onder de noemer zorg 
valt, kunnen er gewoon de maaltijden verstrekt worden en mogen ze ook op zondag open zijn van 
15.00-19.00. Dat is goed als passend antwoord op eenzaamheid. 

Er zijn extra welzijnsactiviteiten georganiseerd, ook specifiek gericht op jongeren 
Welzijnsactiviteiten en laagdrempelige ondersteuning vinden zo veel mogelijk regulier plaats. Evenals 
begeleiding en behandeling vanuit de Jeugdwet en Wmo. Ook de dagactiviteiten gaan door, waarbij er 
onder de deelnemers wel sprake is van enige voorzichtigheid en terughoudendheid. Ook de 
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dagactiviteiten zoals ZONL deze biedt gaan onverminderd door. Wel wordt gekeken naar een verdere 
uitbreiding/ inzet van digitale mogelijkheden, zeker voor mensen die er voor kiezen niet te komen.je 
etc. 

7. Onderwijs, Inburgering, sport en cultuur
Onderwijs is sinds de zomervakantie grotendeels fysiek mogelijk geweest 
Het onderwijs mocht, ondanks de verwachtingen, gelukkig haar deuren (nog) open houden voor 
leerlingen. Binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs schakelt men over naar 
afstandsonderwijs als er meer dan 3 leerlingen thuis zitten omdat ze positief getest zijn. Dit is in 
overeenstemming met advies van de GGD. Op sommige locaties hanteert men een 25% norm. Van 
19 december tot 14 januari waren de scholen en de buitenschoolse opvang dicht.  Er was wel 
noodopvang beschikbaar voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare 
positie en de kinderopvang was open. 

Binnen het basisonderwijs valt het onderwijs nog redelijk goed op te vangen door de 
leerkrachten en invallers. 
Het onderwijs was hard op weg om de opgelopen achterstanden van voorgaande jaren in te halen, 
echter heeft de huidige situatie zulke grote invloed op het normale onderwijssysteem, dat het inhalen 
van achterstanden nu geen haalbare situatie is. De invalpool van leerkrachten wordt inmiddels wel 
maximaal benut. Het komt af en toe voor dat kinderen een dag thuis zijn zonder onderwijs te kunnen 
volgen. Vanuit het basisonderwijs zijn er nog geen signalen op het gebied van een zorgelijke veiligheid 
in de gezinnen. Mochten deze signalen er wel komen, dan weten ze de link met ons als gemeente 
snel te leggen.

In het voortgezet onderwijs is bij leerlingen op sociaal emotioneel vlak de rek er wel uit. 
Voor sommige leerlingen waren de coronamaatregelen positief. Zij ervaarden minder drukke 
agenda’s, meer aandacht van ouders en minder stress. In andere gezinnen was juist minder aandacht 
voor de opvoeding, minder beweging en waren er meer zorgen. De verwachting is dat de meeste 
jeugdigen veerkrachtig genoeg zijn om met hun ervaringen om te gaan en er overheen te groeien. 
Scholen in Noordoostpolder constateren dat sommige leerlingen vertragingen hebben opgelopen, 
soms qua leerstof maar vooral ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen willen nauwelijks 
meer praten over de hele situatie. Binnen het mbo ervaren ze steeds meer dat studenten zich 
moeilijker kunnen motiveren tot het volgen van afstandsonderwijs. We verwachten dat met de inzet 
van de maatregelen binnen het Nationaal Programma Onderwijs ook bijdragen kunnen gaan leveren 
in het sociaal emotioneel welbevinden van leerlingen. 

De maatregelen hebben opnieuw veel impact op de sport 
In en na de zomerperiode konden sportaanbieders de trainingen, toernooien en wedstrijden 
grotendeels weer opstarten. Begin november kwam daar verandering in en werd een 
coronatoegangsbewijs verplicht, waarop verenigingen moesten controleren. Dat is een behoorlijke 
opgave met een teruglopend aantal vrijwilligers.  Al vrij snel daarna werd ook publiek niet meer 
toegestaan. Vanaf 19 december zijn binnensportlocaties dicht en buitensportlocaties open tot 17.00 
uur.  Opnieuw een uitdaging voor de sport, want de meeste verenigingsactiviteiten vinden door de 
weeks in de avonduren plaats. We zien dat sportaanbieders flexibel zijn en snel schakelen in het 
programma voor hun leden. Overdag worden meer trainingen aangeboden. 

Het effect van de coronacrisis op sportverenigingen wordt zichtbaar 
Als gemeente informeren wij de sportaanbieders actief over alle aangekondigde maatregelen en 
ondersteuningsmaatregelen. Wij vragen verenigingen ook om eventuele zorgen met ons te bespreken. 
Een aantal sportverenigingen heeft te maken met een dalend ledenaantal en een tekort aan 
vrijwilligers. Ook financiële zorgen nemen toe doordat er minder inkomsten zijn bijvoorbeeld uit de 
kantine, terwijl de lasten doorlopen. Het kabinet heeft 16 november jl. aangekondigd opnieuw met 
regelingen te komen. Het is nog onbekend hoe deze regeling eruit komt te zien. De verwachting is dat 
er eind december 2021 /begin januari 2022 meer duidelijkheid over is.  

Opnieuw weinig activiteiten in het Bosbad, alleen zwemlessen voor kinderen gaan nog door
Sinds de lockdown mogen behalve zwemlessen voor kinderen geen andere activiteiten in het Bosbad 
plaats vinden. Het is fijn voor de kinderen dat zij geen terugslag krijgen in hun zwemvaardigheden.  
We merken dat iedereen inmiddels goed bekend is met de protocollen voor halen en brengen van de 
kinderen. Voor zwemverenigingen en andere gebruikers van het zwembad is het een gemis. Dit heeft 
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wederom effect op de bedrijfsvoering van het zwembad. Verwachting is dat het Rijk in lijn met eerdere 
beperkende maatregelen met aanvullende specifieke compensatie komt voor het zwembad.

Helaas moest het Cultuurbedrijf opnieuw sluiten
Sinds 14 december zijn alle gebouwen van het Cultuurbedrijf gesloten en vinden er geen activiteiten 
plaats in theater, museum en muzisch centrum. Individuele (muziek) lessen zijn weer digitaal 
aangeboden. Deze beperkingen hebben zeker effect voor de bedrijfsvoering van het Cultuurbedrijf. 
Voor de cultuursector is ervoor gekozen door het rijk om de algemene compensatie via het 
gemeentefonds te laten lopen. Lokale afwegingen kunnen hierdoor genomen worden om de 
plaatselijke culturele infrastructuur in stand te houden. Hoe langer de beperkende maatregelen gelden 
hoe groter de nadelige effecten op het Cultuurbedrijf zullen zijn. Waar nodig zal dit leiden tot 
aanvullende voorstellen aan de gemeenteraad.

Inwoners zijn nog steeds welkom in de bibliotheek ook na 19 december
De vestigingen van de Flevomeer Bibliotheek blijven geopend, ook tijdens deze zware lockdown. De 
bibliotheek valt namelijk onder de essentiële organisaties. Dat betekent dat inwoners er kunnen lezen, 
leren of werken en boeken kunnen lenen. Ook kunnen inwoners terecht voor vragen over het maken 
van een afspraak voor vaccinaties of hulp voor het krijgen van een Corona Toegang Bewijs. De 
geplande groepsactiviteiten gaan niet door omdat er dan een te groot aantal mensen en kinderen bij 
elkaar zijn. Spreekuren gaan wel door. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden is een 
mondkapje verplicht en geldt de 1,5 meter afstand. 

8. ECONOMIE
Een fikse tegenslag voor ondernemers door opnieuw beperkende maatregelen en lockdown.
Zeker omdat november en december belangrijke maanden zijn voor onder andere kappers, 
detailhandel en horeca. Goed voorbeeld is de Orchideeënhoeve. Normaal gesproken ontvangen zij in 
de maand december 60.000 bezoekers. Regio Zwolle Brigade is nog steeds actief om ondernemers te 
ondersteunen. Via hun website worden de actuele regelingen en wijzigingen in de regelingen worden 
bijgehouden. 

Zelfstandigen worden geholpen via het Zelfstandigenloket
Het ZLF heeft tot oktober 2021 met 543 ondernemers adviesgesprekken gevoerd. Per 1 oktober 2021 
is de Tozo stopgezet,  waardoor bijstand aan zelfstandigen alleen wordt verstrekt op grond van het 
Bbz. De uitvoeringslast hiervan is via tijdelijke aanpassing verlicht zodat meer tijd overblijft voor 
inhoudelijke ondersteuning van ondernemers. De nadruk ligt op kansrijk ondernemen na Corona en 
ondernemers ondersteunen bij opnieuw het zelfstandig in het levensonderhoud kunnen voorzien. 

De regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is gestopt
Gemeente Noordoostpolder handelde in totaal 16 aanvragen af, 10 daarvan zijn toegekend. Redenen 
om af te wijzen waren lagere woonlasten dan de gestelde grens, geen gedaald inkomen en geen 
doelgroep omdat de aanvrager al een uitkering Participatiewet heeft. 

De Arbeidsmarkt Flevoland heeft zich goed hersteld 
De coronacrisis heeft grote invloed op de economie en arbeidsmarkt. De economie kromp eerst fors, 
herstelde zich in de loop van 2020 en vertraagde aan het eind van dat jaar opnieuw. Vanaf het tweede 
kwartaal van 2021 trekt de economie weer aan. Er zijn weer meer vacatures en er is zelfs sprake van 
krapte op de arbeidsmarkt voor meer beroepen. Voor Flevoland betekent dit dat de kansen op werk 
toenemen. Het aantal faillissementen in Noordoostpolder in 2021 was laag (7) ten opzichte van de 
pré-coronaperiode. En ook het aantal actieve dossiers in de bijstand is gedaald. In september 2021 
telde de gemeente 776 actieve dossiers. Ter vergelijking: in januari 2021 waren er 889 dossiers.

Jongeren op de arbeidsmarkt 
In het begin van de coronacrisis stegen de WW-uitkeringen in Flevoland het sterkst onder jongeren. 
77% van de jonge werknemers die in Flevoland wonen, heeft een tijdelijk, oproep- of uitzendcontract. 
Hierdoor verliezen ze vaak als eerste hun baan wanneer het economisch minder gaat1. Bovendien 
werken jongeren vaak in de horeca, detailhandel non-food en uitzendbureaus; sectoren die zwaar 

1 Via de werkagenda ‘Samen werk maken van de Aanpak Jeugdwerkloosheid’ wordt aandacht 
besteed aan jeugdwerkloosheid.
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getroffen zijn door de coronacrisis. Nu het economisch weer beter gaat zien we dat er minder nieuwe 
WW-uitkeringen aan jongeren verstrekt worden. 

9. Openbare orde, veiligheid en handhaving 
De langlopende crisis vraagt nog steeds om coördinatie en afstemming extern en intern
Voor de coördinatie van de coronacrisis werken we, na een korte periode van afschaling, weer met 
een crisisorganisatie naast de bestaande werkorganisatie van de gemeente Noordoostpolder. Ook de 
afstemming in de Veiligheidsregio, zowel ambtelijk als bestuurlijk is weer geïntensiveerd.  Een interne 
kernteam houdt het overzicht op alle corona gerelateerde zaken en zorgt voor bestuurlijke afstemming 
en besluitvorming. Er zijn werkgroepen geformeerd die concrete invulling geven aan maatregelen, 
uitzoeken wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor de samenleving of ondernemers, in gesprek 
gaan met initiatiefnemers over wat nog wel kan en wat niet mogelijk is onder de geldende 
maatregelen.

Handhaving wordt telkens aangepast aan de wisselende maatregelen
Op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn er in de afgelopen periode geen 
noemenswaardige problemen geweest als gevolg van de huidige coronamaatregelen. Met betrekking 
tot het toezicht op uitvoering van de corona maatregelen is het telkens schakelen door de wisselende 
maatregelen.  Onze toezichthouders/boa’s hebben met name de horeca gecontroleerd op het gebruik 
van de QR-scan. Daarnaast zijn er in verschillende winkels controles gedaan. Dit om te kijken of men 
zich aan de mondkapjesplicht houdt. 

Het wordt lastiger om op de maatregelen te handhaven
We zien over het algemeen dat men zich redelijk aan de regels houdt. Vanaf het begin van de 
coronacrisis proberen we via een gesprek inwoners en ondernemers te motiveren om zich aan de 
maatregelen te houden. Helaas zien we dat inwoners en ondernemers de maatregelen lastig vinden. 
Meestal is een waarschuwing genoeg en hoeven we niet over te gaan tot sancties. Helaas ervaren 
onze toezichthouders wel meer (verbale) agressie. In voorkomende gevallen nemen we daarover 
contact op met de Politie.

10.Dienstverlening 
Onze dienstverlening verloopt nog steeds digitaal en op afspraak 
Alles is sinds november weer gericht op het beperken van bezoek aan het gemeentehuis. Dit geldt 
ook voor de dienstverlening van ons KCC, de procesbegeleiders, gebiedsregisseurs en mediators. 
Fysieke dienstverlening vindt alleen plaats wanneer de inschatting is dat er vraagstukken spelen die 
niet geschikt zijn om digitaal af te handelen. Dan wordt gewerkt op afspraak.  Om overzicht te houden 
op het aantal bezoekers en aanwezigen in het gemeentehuis wordt hier intern regie op gevoerd. 

Het gaat wederom een uitdaging worden om verkiezingen te organiseren 
Verkiezingen zijn normaal gesproken al een flinke klus om te organiseren. Vanwege de onzekere 
situatie rond Corona is de tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) verlengd tot 1 juli 2022. Daardoor 
kan er net als bij de Tweede Kamerverkiezingen ook bij de gemeenteraadsverkiezingen vervroegd 
worden gestemd. Naast woensdag 16 maart kunnen kiezers op zowel 14 als op 15 maart vervroegd 
hun stem uitbrengen op een vijftal stembureaus. Hoewel we nu ervaring hebben met deze situatie, is 
het wel een uitdaging om voldoende bezetting te regelen. We zullen net als in 2021 zorgen voor een 
‘coronaproof’ stemproces met kuchschermen, ontsmettingsfaciliteiten, veilige routing per 
stembureaus.  

11.Bedrijfsvoering ambtelijke organisatie 
Nog steeds werkt een groot deel van onze medewerkers thuis en vergadert digitaal
Onze medewerkers tonen zich flexibel en wendbaar. Maar we zien ook dat het vele thuiswerken 
moeilijker vol te houden blijft. Er is behoefte aan ‘ontmoeting’ op kantoor en met collega’s. Voor een 
groep medewerkers was er vanaf medio december wederom een extra uitdaging om hun werk te 
combineren met thuisonderwijs. 
.
Langdurig thuiswerken levert meer risico op mentale of fysieke klachten
Nadat het thuiswerken weer verder werd doorgevoerd is net als vorig jaar gekozen om in te zetten op 
vitaliteit. We stimuleren medewerkers om voldoende te blijven bewegen en voldoende ruimte te 
nemen om tussen al het digitaal werken en vergaderen momenten te nemen om even te ontspannen. 
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Ook is weer een kwartiertje yoga op de werkplek aangeboden en hebben we meerdere webinars 
georganiseerd die ingaan op werkdruk, balans en prioriteren. 

Gemiddeld ligt het ziekteverzuim gelijk met voorgaande jaren
Het gemiddelde ziekteverzuim voor de bestuursdienst in 2021 ligt op 4,2 %. Dit was 4,1% in 2020, 
maar is nog steeds vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel zien we het ziekteverzuim oplopen vanaf 
oktober. En vanzelfsprekend heeft een aantal medewerkers corona gehad, maar dit heeft niet geleid 
tot problemen in onze dienstverlening. Medewerkers die in quarantaine moesten konden veelal 
digitaal doorwerken. 

12.Financiën
In de jaarrekening 2021 wordt inzicht gegeven in de totale kosten
De gevolgen van corona op het gemeentelijke huishoudboekje worden opgenomen in de jaarrekening 
2021. Deze staat in juni 2022 op de raadsagenda. Ons cluster BFPC heeft het totaaloverzicht van alle 
compensatieregelingen en uitgaven die daar bij horen. Aanpassingen in regelingen en nieuwe 
regelingen worden bijgehouden en doorgevoerd. Wijzigingen waarvoor een begrotingswijziging 
noodzakelijk was, zijn meegenomen in de reguliere begrotingswijzigingen. Waar het niet mogelijk was 
om het in de reguliere P&C producten mee te nemen, zijn aparte voorstellen gemaakt.

13.  De gevolgen op de middellange en lange termijn
We hebben via deze memo een globaal beeld geschetst van de impact van corona op onze 
samenleving en de gemeentelijke organisatie over de periode van november tot 14 januari 2022. Het 
einde is nog niet in zicht en veel is nog onzeker. Landelijk wordt nu gewerkt aan een lange 
termijnvisie. We houden vinger aan de pols en zullen dit zeker vertalen naar onze organisatie. 

Een ambtelijk werkgroep is bezig met een visie op het werken in ons gemeentehuis na corona.  Het 
digitaal werken en thuiswerken is inmiddels meer gemeengoed geworden. ‘De verwachting is dat 
meer thuisgewerkt zal gaan worden. Het gemeentehuis willen we meer gaan gebruiken voor 
‘ontmoetingen”. 
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