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Gemeenteraad
Burgemeester Otwin van Dijk
16 maart 2020
update: coronavirus

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Graag informeer ik u over de stand van zaken en wat dit betekent
voor de gemeente Oude IJsselstreek.
Besmetting
Via de GGD hebben we gisteren vernomen dat bij een inwoner van Oude IJsselstreek een besmetting
met het coronavirus is vastgesteld.
Gemeentelijke Beleidsteam.
Het Gemeentelijk Beleidsteam komt sinds vorige week regelmatig bij elkaar. Uitgangspunt blijft dat we
de richtlijnen van de Rijksoverheid, GGD en het RIVM volgen. Ook heb ik nauw contact met de
burgemeesters in de Regio Achterhoek en met de VNOG.
Voor onze gemeente betekenen de maatregelen van gisteren het volgende.
Bijeenkomsten van de raad t/m 8 april opgeschort
In het vorige memo is meegedeeld dat de raadsbijeenkomsten voorlopig doorgaan, maar zonder
publiek. Vandaag heb ik besloten, na consultatie van het presidium, alle geplande
raadsbijeenkomsten t/m 8 april op te schorten. Wij voorzien dat geen van de geagendeerde
raadsbesluiten onuitstelbaar zijn. We beogen de besluiten in de raadsvergadering van 23 april te
nemen.
Dienstverlening
Onze publieke dienstverlening gaat door. Wel zorgen we voor minimaal fysiek contact. Wij vragen
onze inwoners om de contacten met de gemeente zoveel als mogelijk telefonisch en digitaal te doen.
Afspraken die niet urgent zijn, worden uitgesteld. We zorgen dat we goed telefonisch bereikbaar zijn.
Alle keukentafelgesprekken houden we telefonisch.
Voor onze medewerkers geldt dat ze thuis werken, mits… Voor sommige van onze taken is het
duidelijk dat thuis werken niet kan zoals Burgerzaken, afvalinzameling, veiligheid. Het merendeel van
de interne afspraken zijn gecanceld of doen we telefonisch. Dat geldt ook voor de externe afspraken.
Noodverordening evenementen/bijeenkomsten
Op vrijdagavond 13 maart heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, een
noodverordening afgekondigd. Alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de
veiligheidsregio zijn verboden. Dit geldt ook voor publieke locaties als theaters, musea, sportclubs etc.
Na de maatregelen van gisteren, heeft de gemeente de vergunningen voor evenementen voor meer
dan 100 personen tot en met 6 april ook ingetrokken.
Communicatie
Via onze website en sociale media informeren we onze inwoners over de algemene richtlijnen, en
wanneer nodig specifiek over maatregelen in Oude IJsselstreek.

