
Memo 

Aan: Gemeenteraad  

Cc:  

Van: Burgemeester Otwin van Dijk 

Datum: 12 maart 2020 

Kenmerk:  

Onderwerp: coronavirus 

 
Vandaag heeft de overheid extra maatregelen aangekondigd om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Tot op heden zijn er in Oude IJsselstreek geen besmettingen 
geconstateerd. Graag informeer ik u over de stand van zaken.  
 
Gemeentelijke Beleidsteam.  
Dinsdag en donderdag heb ik een Gemeentelijk Beleidsteam bij elkaar geroepen. Ook de komende 
weken zal dit team regelmatig bij elkaar komen. In dit overleg bespreken we de situatie voor Oude 
IJsselstreek en bereiden we maatregelen waar nodig voor.  
 
Vanuit drie perspectieven kijken we naar de situatie: 
- de gemeente als overheidsorgaan 
- de gemeente als dienstverlener 
- de gemeente als werkgever 
 
Voor alle 3 perspectieven geldt dat we de richtlijnen van de Rijksoverheid, GGD en het RIVM volgen. 
En daarmee uiteraard ook de maatregelen die de overheid vandaag heeft aangekondigd. Ook het 
algemeen bestuur van de VNOG is woensdag bij elkaar geweest en heeft nauw contact met elkaar 
over de situatie. 
 
Voor onze gemeente betekenen de maatregelen van vandaag het volgende.  
 
Evenementen/bijeenkomsten 
De rijksoverheid heeft aangekondigd alle evenementen met meer dan 100 personen af te lasten. Wij 
hebben hierop de vergunningen voor evenementen voor meer dan 100 personen voor de maand 
maart ingetrokken.   
Voor bijeenkomsten met minder dan 100 personen, wijzen we via onze website organisatoren en 
initiatiefnemers op hun eigen verantwoordelijkheid. Bijeenkomsten die de gemeente heeft 
georganiseerd zoals de sportverkiezingsavond op 14 maart, de Energiemarkt in Varsseveld op 17 
maart en de Opschoondag op zaterdag 21 maart gaan niet door.  
 
Dienstverlening 
Als publieke organisatie is het onze verantwoordelijkheid om onze dienstverlening te continueren. Het 
kabinet heeft opgeroepen om waar mogelijk thuis te werken of werktijden te spreiden. Voor onze 
medewerkers geldt dat ze thuis mogen werken, wanneer dat kan. Voor sommige van onze taken is 
het duidelijk dat thuis werken niet kan zoals Burgerzaken, afvalinzameling, veiligheid. We zorgen dat 
we goed telefonisch bereikbaar zijn. En we beperken het bezoek aan kwetsbare inwoners. 
Keukentafelgesprekken houden we bijvoorbeeld telefonisch. De komende weken vervalt de vrije 
inloop op maandagavond. Net als op de andere dagen werkt de gemeente dan alleen op afspraak.  
 
Bijeenkomsten gemeenteraad 
Zoals  ik eerder vandaag via mail aan u aangegeven heb, gaan de raadsbijeenkomsten voorlopig 
door, maar zonder publiek. De raadsexcursie van 3 april is voorlopig uitgesteld.  
 
Communicatie 
Via onze website en sociale media informeren we onze inwoners over de algemene richtlijnen, en 
wanneer nodig specifiek over maatregelen in Oude IJsselstreek.  


