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Graag informeer ik u over de stand van zaken rondom het coronavirus en de maatregelen die wij 

hebben getroffen. We zitten nog steeds in een stevige lockdown. Sinds begin februari zijn de 

basisscholen weer geopend. Op dinsdag 23 februari heeft het kabinet aangekondigd dat de 

lockdown en de avondklok tenminste tot en met 15 maart van kracht blijven, maar de middelbare 

scholen en het mbo vanaf 1 maart deels weer open gaan. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart 

onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen 

buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de 

detailhandel mag open voor winkelen op afspraak. 

 

In onze aanpak van de coronacrisis blijven we afwegen wat er wel en niet mogelijk is. We redeneren 

daarbij vanuit ‘de bedoeling’. We houden in onze aanpak van de coronacrisis vast aan een persoonlijke 

en menselijke benadering en communicatie. Deze crisis heeft veel impact op iedereen en vergt een 

lange adem. Dat merk je in het land en ook in onze gemeente. Tenslotte is het inmiddels bijna een jaar 

geleden dat het kabinet de intelligente lockdown aankondigde.  

 

Gemeentelijk Beleidsteam.  

Het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) komt nog steeds 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.  

 

Openbare orde, veiligheid en handhaving 

Het is op het gebied van openbare orde en veiligheid rustig in Oude IJsselstreek. We zien dat inwoners 

zich over het algemeen goed aan de maatregelen houden. Dat geldt ook voor het volgen van de 

avondklok.  

Vanuit de VNOG (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland) zijn sinds december 2020 twee 

beveiligers toegevoegd aan ons handhavingsteam. Zij werken onder coördinatie van de gemeentelijke 

boa’s. Er is afstemming tussen de boa’s, beveiliging en de politie. Tot nu toe zijn er door de boa’s geen 

boetes uitgedeeld. Wel hebben zij veel gesprekken gevoerd over de regels (welke regels gelden er, 

welke (creatieve) oplossingen zijn mogelijk), hebben misstanden besproken (met name door de 

onduidelijkheid over regels) en hebben in enkele gevallen een waarschuwing gegeven.  

 

Evenementen zijn verboden 

De gemeente geeft tot op heden nog geen vergunningen af voor evenementen dit jaar. Wij hebben 

vorige week de organisatoren van paasvuren aangegeven dat deze niet door kunnen gaan. Ik heb dit 

besluit al genomen, om de organisatoren duidelijkheid te bieden in verband met de voorbereidingen. 

Volgende week nodig ik organisatoren van evenementen uit voor een digitaal overleg. Ik wil met hen in 

gesprek over de huidige situatie, maar ook over een perspectief.  

Onlangs zijn de eerste praktijktesten van de Fieldlab Evenementen gestart. Er is een congres 

gehouden, een theatervoorstelling en een voetbalwedstrijd met publiek. Met deze praktijktesten wil de 

overheid op een gecontroleerde manier experimenteren met een veilige heropening en leren wat 

daarvoor nodig is. De komende weken vinden meer fieldlabs plaats, onder andere een dance-event en 

live concert zowel binnen als buiten. De resultaten van deze fieldlabs moeten meer inzicht geven over 

de (on)mogelijkheden van evenementen de komende zomer.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kabinetsplannen-coronaregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kabinetsplannen-coronaregels


  
Zorgplan derde golf 

Als gevolg van de Britse virusvariant krijgt Nederland mogelijk te maken met een derde golf. Ook de 

VNOG bereidt zich voor op een derde piek in maart. Het Algemeen Bestuur VNOG heeft iedere 

gemeente gevraagd een zorgplan voor te bereiden mocht de derde golf werkelijkheid worden. In dit 

plan moet aangegeven worden hoe de zorg op peil wordt gehouden als de zorgvraag nog groter wordt 

en het aanbod misschien niet meer toereikend is. Wij zijn dit zorgplan binnen Oude IJsselstreek aan 

het voorbereiden.  

 

Jongeren 

De coronamaatregelen treffen jongeren hard. Het kabinet heeft in december 2020  bijna 60 miljoen 

euro vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het budget is bedoeld voor gemeenten 

om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra 

aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren. Binnen de gemeente zijn wij een 

dialoog gestart met jongeren. Omdat we graag van jongeren zelf horen waar ze behoefte aan hebben. 

Wethouder Bert Kuster en ik hebben (digitaal) gesproken met een groep jongeren. Om te horen hoe het 

met hen gaat, en wat de gemeente voor ze kan betekenen. Uit het gesprek met de jongeren kwam 

vooral naar voren dat ze elkaar graag willen ontmoeten en met elkaar willen sporten. Ook was er 

behoefte aan “chillplekken” een soort inloop waar jongeren naar toe kunnen (ook na corona). In maart 

houdt de GGD Noord Oost Gelderland een onderzoek onder jongeren naar hun welbevinden. De GGD 

zal resultaten van dit onderzoek, welke relevant zijn voor onze gemeente, met ons delen. 

 

Verkiezingen 

Voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 is veel extra voorbereiding 

en inzet nodig om het binnen de huidige coronamaatregelen te kunnen organiseren. Bijvoorbeeld het 

openen van enkele stembureaus op 15 en 16 maart voor kwetsbaren, en het stemmen per brief voor 

70plussers. We hebben de voorbereiding goed op orde om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Alle 

23 stembureaus worden volgens de coronarichtlijnen ingericht. Dit betekent onder andere dat iedereen 

anderhalve meter afstand houdt, er spatschermen zijn geïnstalleerd, alles regelmatig wordt 

schoongemaakt en gedesinfecteerd en iedere bezoeker een eigen stempotlood krijgt. Er zal veel inzet 

zijn van medewerkers van de gemeente, zowel op de stembureaus als bij het tellen.  

 

Economie 

Naast de rijksmaatregelen kijkt de gemeente wat er additioneel gedaan kan worden. Gemeentelijke 

belastingen voor ondernemers zijn uitgesteld. Verder is op verzoek van de ondernemersverenigingen 

met een ondernemersfonds (reclamebelasting) de heffing voor 2020 uitgesteld en voor 2021 omlaag 

gebracht. Voor de zwaarst getroffen sectoren is de OZB voor 2021 verlaagd. Vanuit het team 

economie is intensief contact met de ondernemers in de gemeente. Binnenkort ga ik met wethouder 

Ben Hiddinga in gesprek met de detailhandelsverenigingen (OPFOIJ) in onze gemeente om van hen 

te horen hoe het gaat en te werken aan perspectief.  

De economie in de Achterhoek is in 2020 met 3 procent gekrompen. Dit blijkt uit de jongste cijfers (23 

februari) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). https://www.cbs.nl/nl-

nl/nieuws/2021/08/economie-krimpt-in-2020-het-sterkst-in-noord-holland-en-groningen 

Cijfers 

Het aantal nieuwe geregistreerde coronabesmettingen in de regio Noord- en Oost Gelderland daalt de 

afgelopen weken. Landelijk is er nu een soort stabilisatie te zien. De regio Noord- en Oost-Gelderland 

bevindt zich momenteel nog steeds in de fase 'zeer ernstig'. 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR06/risiconiveau 

 

Tot slot 

Uiteraard blijven wij de besluiten van het kabinet volgen en waar nodig treffen we hierop lokale 

maatregelen.    

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/08/economie-krimpt-in-2020-het-sterkst-in-noord-holland-en-groningen
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