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Graag informeer ik u wederom over de stand van zaken rondom het coronavirus
en de maatregelen die wij hebben getroffen. De afgelopen weken heeft het
kabinet verschillende maatregelen versoepeld. Sinds 29 april mogen kinderen
en jeugd bijvoorbeeld weer georganiseerd buiten sporten. Sinds 11 mei zijn de
basisscholen gedeeltelijk open en is een groot deel van de contactberoepen
weer toegestaan. Op 19 mei heeft het kabinet aangekondigd dat vanaf 1 juni
opnieuw enkele maatregelen kunnen worden versoepeld.
Noodverordening VNOG 11 mei en handelingskader Oude IJsselstreek
De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) past de noodverordening aan aan
de besluiten van het kabinet. De laatste noodverordening is van 11 mei 2020.
De uitleg van de voorschriften laat (soms) ‘vrije’ ruimte over. Als college hebben we de
algemene visie om vanuit de bedoeling te werken. Voor wat betreft de noodverordening
betekent dit kortgezegd dat de voorschriften binnen de gemeente zo worden uitgelegd,
dat we de ‘ruimte’ benutten die het voorschrift biedt. Dit om zo veel als mogelijk recht te
doen aan de verschillende initiatieven en goede bedoelingen van inwoners, verenigingen
en ondernemers. We hebben dit uitgewerkt in een handelingskader waarin we 5
uitgangspunten hebben geformuleerd:
1. werken vanuit de bedoeling
2. meewerken waar mogelijk aan initiatieven
3. handhaven op excessen
4. beschermen en behouden van banen
5. zingeving en maatschappelijke verbondenheid
We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie, wat maakt dat gevraagd wordt op
een uitzonderlijke manier na te denken over hoe om te gaan met de situatie. Dat is in dit
handelingskader vertaald. Dit kader is tijdelijk en geldt zo lang als de situatie daar om
vraagt.
Gemeentelijk Beleidsteam.
Het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) komt sinds medio maart wekelijks bijeen. Hierin
worden verschillende besluiten genomen en wordt de situatie gemonitord. Ook neemt het
college van B&W besluiten over maatregelen in het kader van de coronacrisis.
Gebiedsverboden: herziening voor aanwijzingsbesluit parkeerplaats de
Paasberg
Zoals in het vorige memo gemeld is op 2 april besloten drie locaties in Oude IJsselstreek
te sluiten. Het gaat om:
- Parkeerplaats bij de Paasberg in Terborg;
- Parkeerplaats aan de Munstermanstraat ter hoogte van huisnummer 6 in Silvolde
en
- De skatebaan op het DRU Industriepark in Ulft.
Per 1 juni worden deze gebiedsverboden opgeheven, overeenkomstig de landelijke
maatregelen dat samenkomsten buiten niet meer verboden zijn.
Evenementen zijn tot 1 september verboden
Alle evenementen met een vergunnings- of meldingsplicht zijn tot 1 september 2020
verboden. De gemeente heeft alle vergunningen voor evenementen tot 1

september ingetrokken. Er is nog overleg met de organisaties van de
kindervakantiedagen (kivada’s) over een mogelijke alternatieve invulling, passend binnen
de maatregelen en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.
Verlenging tijdelijke vergunning voor De Timpdrive
In april is er een tijdelijke vergunning (tot 1 juni 2020) verleend voor de drive thru van De
Timp op het Huntenpopterrein voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Op
verzoek van de initiatiefnemer is deze tijdelijke vergunning verlengd tot 1 september.
Omdat inmiddels tot die tijd alle evenementen verboden zijn.
Richtlijnen sport
Dinsdag 21 april 2020 heeft het Rijk versoepelende maatregelen aangekondigd voor
georganiseerde buitensport voor jeugd en jongeren vanaf 29 april 2020. De regie
hiervoor ligt bij de gemeenten. Daarom heeft Oude IJsselstreek beleidsregels opgesteld,
waarbij de voorwaarden van het Rijk en het RIVM uitgangspunt zijn geweest. Het GBT
heeft op 23 april 2020 op basis van de voorwaarden van het kabinet beleidsregels
opgesteld voor sport en bewegen voor jeugd en jongeren. Hierover hebben wij de
sportverenigingen 24 april geïnformeerd. Met de richtlijnen wil de gemeente sporten en
bewegen stimuleren en mogelijk maken, maar wel op een veilige en verantwoorde
manier. Inmiddels zijn de maatregelen voor buiten sporten verder versoepeld. Ook
volwassenen mogen buiten sporten. De meldingsplicht die de gemeente in eerste
instantie had opgelegd voor verenigingen, is inmiddels opgeheven.
Er wordt bij de meeste sportverenigingen in onze gemeente weer gesport door de jeugd.
Ook is de
sport voor volwassenen bij veel verenigingen weer opgestart.
€ 100.000,- beschikbaar voor maatwerkondersteuning binnen sociaal domein
Zoals in het vorige memo gemeld heeft het college op 7 april besloten een
‘coronabudget’ in te stellen van € 100.000,- voor maatwerk ondersteuning binnen het
sociaal domein. We hebben hier nog geen besluiten over hoeven te nemen.
Noodopvang kinderen 0-12
Na het aankondigen van de eerste maatregelen hebben scholen en
kinderopvangorganisaties hard gewerkt om noodopvang te kunnen bieden. Op die manier
kunnen ouders die werkzaam zijn in de vitale sector en/of die een cruciaal beroep hebben
hun werk blijven doen. Naast de noodopvang overdag moest er ook noodopvang voor ’s
nachts beschikbaar zijn. Drie kinderopvangorganisaties in onze gemeente hebben dat
gerealiseerd. Daar is geen gebruik van gemaakt. Met het dalende aantal besmettingen is
deze 24-uursopvang sinds medio mei afgeschaald. Er is momenteel nog 1 locatie voor
beschikbaar. Indien nodig kan weer worden opgeschaald. De noodopvang (d.w.z. weekenden nachtopvang) is vanaf 8 juni enkel toegankelijk is voor ouders die werken in de zorg.
Winkelcentra
We merken dat het drukker wordt in de winkelgebieden. Dat is landelijk zo, maar dat zien
we ook in onze gemeente. Wij zijn in overleg met de winkeliersverenigingen van Terborg,
Varsseveld en Ulft over mogelijke maatregelen om bezoekersstromen te reguleren in de
winkelstraten. De meeste winkeliers hebben al zelf maatregelen getroffen om te
voorkomen dat te veel klanten tegelijk in de winkel komen.
Horeca
Op 1 juni mogen terrassen weer open en mag de horeca maximaal 30 gasten binnen
ontvangen. Er komen regelmatig vragen bij de gemeente binnen van horeca
ondernemers over wat exact de regels zijn in Oude IJsselstreek. Wij houden ons aan de
landelijke richtlijnen. De gemeente stuurt de horecaondernemers deze week een brief
met informatie over de maatregelen.
Handhaving

Onze inwoners houden zich over het algemeen goed aan de richtlijnen van de overheid.
Ook jongeren. Er zijn in onze gemeente nog geen boetes uitgedeeld. Wel zijn zowel
jongeren als volwassenen aangesproken door zowel politie als boa’s op, met name, de
onderlinge afstand.
Dienstverlening
Onze publieke dienstverlening is de hele coronaperiode gecontinueerd. Dat is prima
verlopen. Wel vragen we onze inwoners om de contacten met de gemeente zoveel als
mogelijk telefonisch en digitaal te doen. Voor onze medewerkers geldt nog steeds dat ze
grotendeels thuis werken. Wel merken we dat er een wens is bij medewerkers om vaker
op kantoor te komen en fysiek te overleggen. Het management werkt aan een
aanpassing van het continuïteitsplan voor de periode na 1 juni.
Communicatie
Via uitgebreide informatie op onze website, berichten en video’s op sociale media en
artikelen in het gemeentenieuws in het Oude IJsselstreek Vizier informeren we onze
inwoners over de landelijke maatregelen, algemene richtlijnen en de maatregelen die we
in Oude IJsselstreek nemen. We proberen hierin ook nieuwe (digitale)
communicatiemiddelen uit. Woensdag 20 mei heb ik bijvoorbeeld via een live chat op
facebook vragen van inwoners beantwoord.
Tot slot
Uiteraard blijven wij de besluiten van het kabinet volgen en waar nodig treffen we hierop
lokale maatregelen.

