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  Concept-raadsbrief 

   

   
Concept raadsbrief nr. 2, opgesteld 19 maart 2020 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Hiermee willen we u informeren over de stand van zaken in de crisisbeheersing van het coronavirus. 

Deze raadsbrief volgt de raadsbrief op uit week 12 , waarin u bent geïnformeerd over de landelijk 

afgekondigde maatregelen en de opschaling naar GRIP 4.   

 

Landelijke maatregelen 

Aanvullend op de afgekondigde maatregelen in de landelijke persconferentie van zondag 15 maart jl., 

zijn in overleg met het Veiligheidsberaad (het landelijk overleg van de voorzitters van de 

Veiligheidsregio’s) maandag 16 maart en donderdag 19 maart aanvullend landelijke maatregelen 

afgekondigd met betrekking tot: 

 Alle eerdere maatregelen zijn verlengd tot 6 april 

 Bezorgen en afhalen blijft mogelijk bij eet- en drinkgelegenheden.  

 Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald kunnen worden. 

 Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf 20 maart gesloten 

voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg.  

 

Om de landelijke maatregelen te kunnen handhaven heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio op 

maandag 16 maart een geactualiseerde noodverordening afgekondigd. Conform de Wet op de 

Veiligheidsregio wordt deze verordening ter kennis gebracht aan uw gemeenteraad. De 

noodverordening is te bekijken via http://www.vrgz.nl/nieuws/actualisatie-noodverordening-

coronavirus-gelderland-zuid/. De gemeente zorgt voor de verplichte bekendmaking via het 

gemeenteblad.  

 

Maatregelen banen en economie 

In overleg met de betrokken ministeries zijn 17 maart nieuwe maatregelen afgekondigd: 
1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten  

2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (SZW en gemeenten) 

http://www.vrgz.nl/nieuws/actualisatie-noodverordening-coronavirus-gelderland-zuid/
http://www.vrgz.nl/nieuws/actualisatie-noodverordening-coronavirus-gelderland-zuid/


3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes 

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 

6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven 

7. Overleggen over toeristenbelasting (rijk, gemeenten) en cultuursector 

8. Compensatieregeling getroffen sectoren  

Voor nadere informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-

economie 

 

Ondersteuning zelfstandige ondernemers door de gemeente 

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf 

die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al 

bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. 

 

Overleggen over toeristenbelasting 

Het kabinet gaat in overleg met de VNG over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan 

ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken.  

 

Crisisbeheersing in Gelderland-Zuid 

Naar aanleiding van de al eerder genomen maatregelen is de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

opgeschaald. Zolang de landelijke maatregelen van kracht zijn, geldt GRIP-4. Bij wet is bepaald dat bij 

GRIP-4 de voorzitter van de Veiligheidsregio bevoegd gezag is voor de crisisbestrijding en wordt een 

Regionaal Beleidsteam (RBT) gevormd om de voorzitter van de Veiligheidsregio te adviseren, het 

beleid rondom de crisisbeheersing te coördineren  en te zorgen voor een eenduidige aansturing van 

de operationele leiding. 

 

Sinds de eerste raadsbrief zijn daarbij de volgende maatregelen getroffen: 

1. Op regionaal niveau zijn afspraken gemaakt over de handhaving van de door het kabinet 

afgekondigde maatregelen.  

2. Er wordt ingezet op de regionale en lokale doorvertaling van landelijke maatregelen. Dit heeft o.a. 

geleid tot de inrichting van een regionale en lokale crisisorganisatie voor de gemeenten, zoals dit 

bij andere rampen en crises ook gebeurd. De coördinatie en expertise is regionaal georganiseerd. 

Waar nodig wordt lokaal specifieke inzet gepleegd. Denk hierbij aan het eenduidig informeren van 

de inwoners van onze gemeente.   

3. Zowel op veiligheidsregio niveau als op gemeentelijke niveau is continuïteit van de dienstverlening 

geborgd. Er wordt daarbij gefocust op de crisisbeheersing en de kritische gemeentelijke 

processen die niet uitgesteld kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitgifte van een 

rijbewijs, het verlenen van vergunningen en de bereikbaarheid van het gemeentehuis, zowel 

digitaal, als fysiek.   

 

Vervolg 

Het is uiteraard moeilijk te voorspellen hoe de crisis zich verder zal ontwikkelen. Op dit moment is de 

inzet gericht op beheersing van de toename van besmettingen en het waarborgen van de continuiteit 

van de zorg. We zien ook dat er in de publieke opinie nog steeds rustig wordt gereageerd op de crisis, 

bedrijven ook hun eigen maatregelen nemen en dat de inwoners de maatregelen begrijpen en zich er 

ook op willen aanpassen.  

 

Hoogachtend, 
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (…) 

 
 
 
 
 


