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Onderwerp  

Corona-update 

 

Kennisnemen van 

De wijze waarop West Betuwe in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio is omgegaan met de 

corona-crisis en de gevolgen die deze crisis heeft gehad voor verschillende stakeholders in de 

samenleving.  

 

Inleiding 

In zijn vergadering van 24 augustus jl. heeft het presidium het college verzocht om de raad te 

informeren over de stand van zaken rond het coronavirus in West Betuwe. Met deze informatienota 

komt het college tegemoet aan deze wens en bespreekt het diverse aspecten van de coronacrisis. Zo 

zijn bijvoorbeeld de economische sector en de leefbaarheid in de kernen van West Betuwe geraakt. De 

mate waarin en de manier waarop daarmee om is gegaan, is hieronder terug te lezen.  

 

Aanpak 

 

Regionaal 

Op het moment dat het coronavirus zijn intrede deed in Nederland is landelijk een GRIP4-situatie 

afgekondigd. Deze situatie heeft tot gevolg dat niet de gemeente maar de (voorzitter van de) 

Veiligheidsregio het bevoegde gezag is voor de bestrijding van het virus. Voor West Betuwe is dat de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) met burgemeester Bruls (Nijmegen) als voorzitter. Voor de 

besluiten wordt zoveel mogelijk draagvlak gezocht in het Regionale Beleidsteam, waarin alle 

burgemeesters van gemeenten binnen de regio zitting hebben.  

 

Het is dan ook de VRGZ die de verantwoordelijkheid heeft om de gemeenteraden op de hoogte te 

houden van haar functioneren. Dit heeft zij gedaan door met regelmaat raadsbrieven te verzenden met 

daarin de meest recente informatie over de regionale aanpak van het coronavirus. Deze brieven zijn bij 

u bekend. Daarnaast kan uw raad, volgens artikel 40 van de Wet veiligheidsregio’s, de voorzitter om 

mondelinge toelichting vragen op de genomen besluiten. 

 

Lokaal 

Voor de uitvoering van de door de VRGZ genomen besluiten / in de noodverordening opgenomen 

bepalingen, werkt West Betuwe met  
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(1) een kernteam, verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van coronamaatregelen en 

fungerend als vraagbaak voor inwoners en medewerkers; 

(2) een team nafase, dat de impact van het virus op de samenleving monitort en 

vooruitdenkt over toekomstige schade / invloed van corona; 

(3) een stuurgroep, welke de aansturing van het kernteam en team nafase doet en 

zorgdraagt voor bestuurlijke besluitvorming. 

Vanuit deze gremia is proactief en met regelmaat contact opgenomen met diverse groepen in onze 

samenleving: sportverenigingen, ondernemers, dorpshuizen etc. Op die manier proberen wij ‘Dichtbij 

en Op Maat’ de coronacrisis tegen te gaan. Burgemeester Stoop heeft hiervan reeds mondeling 

verslag gedaan in enkele raadsvergaderingen. 

 

Gemeentelijke organisatie 

Vanaf het begin van de coronacrisis is het uitgangspunt gevolgd van de regering: werk zoveel mogelijk 

thuis. Daarbij is er voor gekozen om mensen niet te verbieden op kantoor te werken, maar te wijzen op 

de eigen verantwoordelijkheid. Iedereen kan zelf het beste inschatten in hoeverre de privésituatie het 

toelaat om thuis aan het werk te zijn. Om het thuiswerken te faciliteren is de mogelijkheid geboden om 

faciliteiten van kantoor (scherm, toetsenbord, stoel) mee naar huis te nemen. Daarnaast zal, met het 

oog op de naderende tijdelijke huisvesting, breed geïnventariseerd worden wat ieder specifiek nodig 

heeft om nog beter vanuit huis aan de slag te zijn.  

 

Sinds de versoepeling van de maatregelen medio juni is, in samenspraak met de BWB-gemeenten, een 

opstartplan gemaakt, waarin langzamerhand meer medewerkers op kantoor kunnen werken. Hierbij 

moet gedacht worden aan looproutes, ontsmettingsmiddelen etc. Verder hebben we als gemeente 

grote evenementen (zoals personeelsbijeenkomsten) afgelast en de grootte van afscheidsborrels 

beperkt tot een maximumaantal bezoekers. Het maximumaantal aan beschikbare werkplekken voor 

het eigen personeel ligt momenteel op 25%. Vooralsnog is er geen aanleiding om dat percentage te 

verhogen. 

 

Coronabesmettingen in West Betuwe 

Het aantal besmettingen in het gebied van de VRGZ laat de laatste tijd een lichte daling zien. 

Bovendien zijn in onze regio geen openbare besmettingshaarden en liggen er op de Intensive Care 

afdelingen op moment van schrijven zes mensen met corona. De besmettingshaarden die er regionaal 

zijn, uiten zich vooral in familiair verband. In onderstaande grafiek staan alle geregistreerde 

besmettingen van 1 augustus t/m 6 september: 
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Voor de meest actuele data kunt u terecht op https://ggdata.nl/projecten/covid19nl-per-ggd-regio/ en 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/.  

 

In de VRGZ was er de afgelopen periode sprake van een ‘relatief’ rustig beeld. Er waren geen grote 

excessen. Wel is het de afgelopen maanden drukker geworden in onze samenleving. De cijfers van het 

aantal besmettingen in Gelderland-Zuid laten gelukkig (nog) een beheersbaar beeld zien, zeker als we 

dit afzetten tegen bijvoorbeeld de landelijke cijfers en die van de Veiligheidsregio Amsterdam 

Amstelland. Desalniettemin is er wel degelijk een stijging waarneembaar in het aantal positief geteste 

personen in onze regio. Dit betreft voor twee-derde jongeren van de HAN, universiteit en het ROC. 
 

 
 

Meer gedetailleerde informatie over West Betuwe is hieronder te zien. De grafiek laat zien dat de 

aantallen nieuwe besmettingen per dag fluctueren, maar nog steeds relatief beperkt blijven. Ook 

hiervoor geldt dat deze informatie betrekkelijk eenvoudig is op te zoeken op het coronadashboard van 

het RIVM. 
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In onze gemeente zijn er op moment van schrijven geen openbare brandhaarden. De voorzitter van de 

VRGZ heeft de mogelijkheid om maatregelen te treffen om brandhaarden van het coronavirus te 

voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de 

naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte, zodat het virus zich niet verder 

verspreidt. Als een recreatieve inrichting gezien wordt als brandhaard, kan de voorzitter de instelling 

gedurende 14 dagen sluiten. 

 

Handhaving 

Het aantal coronameldingen waar de handhavers op acteren, stijgt relatief licht. De meldingen bestaan 

voornamelijk uit klachten over het niet naleven van de regels zoals opgenomen in de noodverordening 

(onder andere de ‘1,5 meter regel’) en (jeugd)overlast. Hierop wordt door de eigen gemeentelijke Boa’s 

ingespeeld, in samenwerking met de politie, en daar waar nodig wordt (waarschuwend) opgetreden.  

 

Bij evenementen, zoals bij de kermis van Geldermalsen, wordt waar nodig aanvullende capaciteit 

georganiseerd. Dit gebeurt net als anders in afstemming met de politie. Vanaf het begin van de 

coronacrisis zijn er door de gemeentelijke Boa’s 148 Processen-verbaal geschreven. Het team 

Toezicht en Handhaving heeft in het totaal 12 corona-gerelateerde boetes uitgedeeld. De overige zijn 

geschreven voor het niet opvolgen van de geslotenverklaring voor afgesloten wegen (tijdens de 

bloesemperiode). 

 

In de horeca wordt regionaal niet overal even goed omgegaan met het naleven van de maatregelen. In 

West Betuwe leidt dit (nog) niet tot knelpunten. De terrassen zijn redelijk gemakkelijk en snel te 

controleren, waarmee een overtreding dus snel is geconstateerd. Wanneer de mensen, door 

bijvoorbeeld het minder lekkere weer, zich naar binnen begeven is deze controle minder makkelijk uit 

te voeren. 
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Teststraten GGD 

De GGD geeft aan de opdracht te hebben gekregen om de testcapaciteit uit te breiden van 750 testen 

per dag naar 1700 per dag en uiteindelijk 2400 per dag. Het aantal locaties zal dan van 5 (4 in 

Nijmegen, 1 in Tiel) naar 12 teststraten gaan. Op dit moment onderzoekt de GGD in overleg met het 

college naar mogelijkheden om een teststraat op het grondgebied van West Betuwe in te richten. De 

resultaten van een coronatest zijn ook online te raadplegen via DigiD, via de site www.coronatest.nl.  

 

Als mensen verdacht worden van corona en zich moeten laten testen, dan komt het af en toe voor dat 

ze niet op eigen gelegenheid naar de teststraat kunnen komen, omdat ze geen vervoer hebben. Het 

gaat dan om twee doelgroepen: 

1. Mensen die helemaal niet mobiel zijn (bijvoorbeeld rolstoelgebonden of thuisgebonden): 

In dit geval kan er getest worden via de huisarts, die bij de patiënt langs kan gaan om te testen. 

Mocht dit niet mogelijk zijn dan fungeert de GGD als achtervang. Momenteel werkt de GGD aan 

een heldere (her)definiëring van de afspraken met huisartsen. Daarmee moet dit proces nog 

soepeler gaan verlopen. 

 

2. Mensen die op zich wel mobiel zijn, maar gewoon geen auto hebben, geen bekenden met wie 

ze kunnen meerijden, etc. Wanneer het enkel een vervoersprobleem betreft, dan kunnen ze 

niet naar de huisarts gaan en is het de bedoeling dat ze naar de testlocatie gaan. Hiervoor zijn 

de volgende opties: 

 een auto lenen (dan moet patiënt auto daarna schoonmaken); 

 op de fiets of lopend gaan; 

 meerijden met collega die ook getest wordt; 

 achterin de auto bij iemand anders met mondmasker voor beiden en raam open; 

 taxi bestellen: met een scherm tussen vervoerder en chauffeur. 

 

Met betrekking tot de niet-rijdende buurtbus bent u onlangs geïnformeerd via een beantwoording van 

technische vragen over dit onderwerp van de GroenLinks-fractie. Daarin hebben wij aangegeven dat 

minder- of niet-mobiele inwoners een beroep kunnen doen op hun sociale netwerk óf gebruik kunnen 

maken van de regiotaxi Versis. 

 

Hulp aan huisartsen voor vaccinatieruimten. 

Huisartsen voeren op verzoek van het Ministerie van VWS in het najaar de griepvaccinatie en 

pneumokokken vaccinatie uit. Vanwege de 1,5 metermaatregel is dat voor sommige huisartsen 

problematisch vanwege beperkte ruimte in de eigen praktijk. Als gemeente hebben we daarom enkele 

huisartsen gefaciliteerd  in het vinden en gebruiken van geschikte  ruimten om de vaccinatie uit te 

voeren. 

 

Eenzaamheid 

Een belangrijk gezondheidsgerelateerd gevolg van de coronamaatregelen is eenzaamheid. De sociale 

activiteiten in de kernen worden momenteel weliswaar grotendeels weer opgestart, maar hebben 

desalniettemin zo’n vier maanden stil gelegen. Dit geldt niet alleen voor het verenigingsleven, maar 

ook over de sociale activiteiten in de dorpshuizen zoals eettafels en buurtontmoetingsplekken.  
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Het is mooi om te zien dat in de meeste kernen van de nood een deugd is gemaakt. Lokale initiatieven 

zijn opgestart om eenzaamheid tegen te gaan en kwetsbare inwoners te helpen in de meest praktische 

zin van het woord, zoals boodschappen bezorgen of de hond uitlaten. Welzijn West Betuwe heeft op 

de website www.westbetuwehelpt.nl deze initiatieven gebundeld en helpt op die manier deze 

initiatieven aan zichtbaarheid te winnen.  

 

Gelukkig is de maaltijdbezorging (warme maaltijd tijdens het middaguur) aan ouderen gedurende de 

gehele coronaperiode doorgegaan. Dit heeft best wat voeten in aarde gehad omdat sommige 

vrijwilligers zelf tot de kwetsbare groep behoren. De afname van warme maaltijden (via 

Wittenbergzorg en Avondlicht) is in de coronaperiode zelfs met 19% gestegen. 

 

Mantelzorgers 

In het kader van eenzaamheidsbestrijding heeft de gemeente, eveneens in samenwerking met Welzijn 

West Betuwe, ook oog gehad voor de mantelzorgers: alle mantelzorgers hebben een mail gekregen 

waarbij is aangegeven wat voor steun ze kunnen krijgen. De mantelzorgers waar wij geen mailadres 

van hebben, zijn gebeld. Dit zijn er ongeveer 350. Ze zijn allemaal gebeld en velen hebben even hun 

verhaal kunnen doen. Alle mantelzorgers (degen die ook het mantelzorgcompliment hebben 

ontvangen) hebben een bloemetje ontvangen.  

 

Verder zijn, met financiering van de gemeente en provincie Gelderland, geheel ingerichte iPads 

uitgedeeld aan eenzame ouderen en hun mantelzorgers. Dit was om de mantelzorgers te ontlasten. De 

buitengewoon positieve een aandoenlijke reacties laten zien dat het er voor zorgde dat ouderen 

contact met hun familie, kleinkinderen en omgeving kunnen houden. We gebruiken hiervoor de naam 

De Digitale Mantel. 

 

De stichting ‘Integreren doe je Samen’ is wekelijks bij statushouders langs geweest met een ‘voordeur 

gesprekje’. Om hen over de stand van zaken aangaande corona te informeren en om te zorgen dat ze 

contact houden. Hier hebben wij geen enkele betrokkenheid bij gehad, maar dit is een mooi voorbeeld 

van hoe burgerinitiatieven zich opstellen. 

 

De bestrijding van eenzaamheid tijdens de coronaperiode is een mooi voorbeeld hoe de gemeente en 

de Welzijnsorganisatie door gerichte samenwerking tot resultaten kunnen komen. De gemeente had 

een meer coördinerende rol, terwijl Welzijn West Betuwe de uitvoering voor haar rekening nam.  

 

Compensatiefonds 

Op 18 juni jl. heeft uw raad unaniem ingestemd met het compensatiefonds ter ondersteuning van 

maatschappelijke partijen. Bij het instellen van dit fonds is een raming gemaakt van het aantal 

aanvragers (200) en het gemiddelde geleden financieel nadeel (€ 2.500,-). U heeft conform het 

voorstel een bedrag van € 500.000,- ter beschikking gesteld. De datum van de eerste tranche is 

inmiddels verlopen. 

 

Op dit moment zijn 20 aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van € 54.750,19. Dat is gemiddeld  

€ 2.737,51 per aanvraag. Er is nog een klein aantal aanvragen in behandeling. De dorpshuizen zijn, op 

http://www.westbetuwehelpt.nl/
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die in de kern Acquoy na, allemaal weer open. Ze starten de activiteiten weer op. Beheerders en 

besturen geven wel aan zich zorgen te maken over het winterseizoen. Nu is het nog mogelijk om met 

open deuren en ramen te ventileren, maar dat kan niet meer als het buiten kouder wordt. Om te 

checken of het ventilatiesysteem voldoet aan de RIVM-richtlijnen verwijzen wij de dorpshuizen in 

eerste instantie naar hun installateur, maar koppelen we ze daarnaast ook aan de Omgevingsdienst 

Rivierenland (ODR). Die kan op basis van constructie- en bouwtekeningen berekeningen uitvoeren.  

 

Toch blijft de huidige situatie rondom COVID-19 nog steeds onzeker en bij een eventuele tweede golf 

zouden onze maatschappelijke partners alsnog financieel in de problemen kunnen komen. Om dit te 

voorkomen, en gezien het totaalbedrag van de toegekende aanvragen uit de eerste tranche, voelen wij 

ons vrij om in de geest van de regeling te handelen en het resterende bedrag beschikbaar te houden 

om aanvragen vanuit een mogelijke tweede golf of aanvragen die in de geest van de regeling vallen te 

kunnen dekken. Uiteraard zullen wij u als raad daar in de (nabije) toekomst over informeren. 

 

Economische maatregelen 

Om de ondernemers in West Betuwe een steuntje in de rug te geven heeft ons college gedurende de 

coronaperiode enkele maatregelen genomen. Hierbij valt te denken aan: 

a. Het verruimen van de regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten; 

b. Het extra onder de aandacht brengen van de mogelijkheden tot uitstel van betaling bij de BSR; 

c. Het verruimen van de venstertijden winkelstraat; 

d. Het mogelijk maken van nachtelijke bevoorrading van winkels; 

e. Het uitstellen van de heffing toeristenbelasting 2019; 

f. Het coulant omgaan met de verruiming van terrassen. 

 

Met betrekking tot maatregel a. bent u direct na publicatie van de regeling per Raadsinformatienota 

geïnformeerd (juli 2020). De maatregelen b. t/m d. zijn per 1 september verlopen, omdat er geen 

noodzaak was tot verlenging. Binnen het team economie en duurzaamheid zijn geen signalen binnen 

gekomen van winkeliers die door corona in de problemen zijn gekomen. Ook van andere ondernemers 

hebben we dit soort signalen niet ontvangen. Wel zien we dat veel ondernemers hun bedrijfsvoering 

aanpassen en zoeken naar andere mogelijkheden om inkomsten te genereren. Overigens is het feit dat 

er geen signalen binnen zijn gekomen, geen garantie dat er geen problemen zijn. We proberen daarom 

de bedrijven die gebruik maken van de steunmaatregelen persoonlijk te benaderen om te kijken of er 

nog een hulpvraag is. Mochten er toch signalen binnenkomen dat een en ander tot (acute) problemen 

leidt, kan ons college alsnog overgaan tot een (ver)nieuw(d) pakket maatregelen. 

 

De impact van corona in de gemeente lijkt zich vooralsnog niet te uiten in een grote hoeveelheid 

faillissementen. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat er slechts een lichte 

toename is ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2019: 



  

27 augustus 2020  

Kenmerk   

Pagina 8 van 10  

 

 

 

 

Werkzaak Rivierenland geeft voor West Betuwe uitvoering aan de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandig Ondernemers (Tozo) uit. Van Tozo-1 (het eerste hulppakket) hebben 677 West Betuwse 

zelfstandigen gebruik gemaakt. Van Tozo-2 (de verlenging van het eerste hulppakket) hebben op 

peildatum van 8 september 140 zelfstandigen gebruik gemaakt.1 Deze tranche loopt tot 30 september, 

waarna de derde tranche start. Deze is gebaseerd op het verlengde noodpakket vanuit het Rijk, onder 

strengere voorwaarden. 

 

Compensatieregeling zorgaanbieders 

Naar aanleiding van afspraken tussen de VNG met het Rijk is de omzet van zorgaanbieders tot 1 juli 

2020 onverminderd vergoed. Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door 

verhoogd ziekteverzuim) was er sprake van een tijdelijke, feitelijke afwijking van de omvang van zorg 

en ondersteuning t.o.v. de normale situatie. De financiering richting aanbieders was gebaseerd op de 

contractueel overeengekomen afspraken dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan.  Het 

doel van deze maatregel was het voorkomen van acute liquiditeitsproblemen en het neutraliseren van 

de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie van deze zorgaanbieders in 2020.  

 

Van zorgaanbieders werd gevraagd om zich in te spannen om de professionele inzet zo goed mogelijk 

te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat), en 

daarmee de eventuele omzetdaling te beperken. In regio Rivierenland is dit proces regionaal opgepakt. 

Reden hiervoor was dat de zorginkoop Wmo en Jeugdwet ook regionaal is georganiseerd. In totaliteit 

zijn er, regionaal, 39 aanvragen ingediend.  

 

De kosten die gemeenten maken in het kader van de compensatieregeling moeten gemeenten uit de 

eigen middelen halen. Voor de compensatie van meerkosten is de verwachting dat we een ophoging 

krijgen via het gemeentefonds. De gesprekken tussen VNG en Rijk over deze laatste compensatie 

meerkosten loopt nog. De verwachting is dat september / oktober hier meer over bekend is. 

 

Gevolgen Onderwijshuisvesting 

In het Integraal Huisvestingsplan zullen de noodzakelijk investeringen onder andere op basis van de 

staat/ leeftijd van gebouwen, onderwijskundige visie en demografische overige ontwikkelingen in 

beeld worden gebracht. Concreet voor de komende vier jaar en met een doorkijk van twaalf jaar. U 

                                                           
1 Dit is fors lager dan ToZo-1, maar verklaarbaar. Bij ToZo-1 telde het partnerinkomen nog niet mee, bij 
ToZo-2 wel. 
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heeft onlangs een aparte informatienota ontvangen met meer duiding van de opgave van onze 

gemeente op het gebied van de onderwijshuisvesting. 

 

De aandacht voor ventilatie in schoolgebouwen in relatie tot COVID-19 is een actualiteit waarop, indien 

nodig, adequaat gehandeld moet worden. Vrijdag 28 augustus jl. hebben wij met de schoolbesturen 

over dit onderwerp overleg gevoerd. De scholen inventariseren of er knelpunten zijn met betrekking tot 

het ventileren van de schoolgebouwen. Zij onderzoeken de wijze van ventileren en eventueel de 

mogelijkheden tot extra ventilatie. Met CO2-meters wordt de doeltreffendheid van het ventileren 

beoordeeld.  

 

Het is nog te vroeg om aan te kunnen geven welke gevolgen uit de inventarisatie komen. De 

schoolbesturen verwachten tot de herfstvakantie uit de voeten te kunnen met extra openen van ramen 

en deuren. De scholen hebben voor die tijd duidelijk of er, en zo ja welke, knelpunten er zijn. Daarna 

kunnen eventuele financiële gevolgen in beeld gebracht worden. En kan eventueel op basis van de 

inventarisatie de prioritering in het IHP verschuiven. 

 

Kernboodschap 

Het coronavirus heeft grote impact, ook in West Betuwe. De gemeentelijke organisatie heeft de 

afgelopen maanden nauw samengewerkt met haar stakeholders om de impact op haar inwoners en 

bedrijfsleven tot een minimum te beperken zonder dat daarbij de veiligheid en gezondheid in het 

geding kwam. Deze raadsinformatienota beschrijft op welke wijze dat is gedaan en wat die impact 

vooralsnog is in de West Betuwse samenleving. 

 

Financiën 

Extra uitgaven en gederfde inkomsten vanwege de coronacrisis proberen we zoveel mogelijk te 

dekken uit reguliere budgetten en, indien beschikbaar, uit verkregen provinciale en landelijke 

subsidiestromen. In de risicoparagraaf van de Eerste Bestuursrapportage hebben wij u daar zoveel 

mogelijk inzicht in gegeven. Daar de Tweede Bestuursrapportage voor de raadsvergadering van 27 

oktober op de planning staat, zien wij in deze informatienota af van een verdere financiële inkijk. Deze 

wordt opgenomen in de Tweede Bestuursrapportage en vervolgens verwerkt in de decemberwijziging 

van de begroting. Daarin wordt dan ook inzichtelijk hoeveel (geoormerkt) geld we hebben gekregen 

vanuit provinciale en landelijke subsidies. Zo is er onlangs door het Rijk een tweede steunpakket voor 

de culturele sector toegezegd voor een bedrag van 482 miljoen euro. Een deel hiervan wordt via de 

gemeenten ingezet.2 

 

Communicatie 

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de gemeente in deze regio hebben een heldere 

communicatielijn afgesproken. Zo verspreiden zij samen een eenduidige boodschap. Deze aanpak 

sluit aan op de communicatiestrategie van de Rijksoverheid. Naast de regionale aanpak zorgen de 

gemeenten voor een lokale invulling van de communicatie. Zij weten immers wat er in de (lokale) 

samenleving speelt. Per situatie bepalen zij de meest geschikte aanpak.  

 

                                                           
2 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/culturele-sector-krijgt-extra-ondersteuning  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/culturele-sector-krijgt-extra-ondersteuning
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De gemeente West Betuwe handelt op basis van een communicatiestrategie. Hiervoor zet ze diverse 

gemeentelijke kanalen in om te communiceren over het coronavirus. Het gaat om zowel on- als offline 

kanalen. Denk onder andere aan de gemeenterubriek in Weekblad West Betuwe, de gemeentelijke 

website, brieven, persberichten en social media. Waar nodig is er persoonlijk contact met 

stakeholders, bijvoorbeeld (sport-)verenigingen en ondernemers. Kortom: per situatie, doel en 

doelgroep bekijken we de meest geschikte aanpak.  

 

Uw raad wordt via (twee)wekelijkse informatienota’s vanuit de Veiligheidsregio op de hoogte 

gehouden van de diverse maatregelen en ontwikkelingen in Gelderland-Zuid. Bij lokale maatregelen of 

urgente zaken brengen wij u op de hoogte via raadsinformatienota’s of mondelinge mededelingen in 

uw vergaderingen. 

 

Vervolg 

- 

 

Bijlage(n) 

- 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


