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In deze zevende raadsinformatiebrief schets ik u, in vervolg op mijn eerdere brieven,
op hoofdlijnen en puntsgewijs de impact van de uitbraak van het coronavirus, in het bijzonder
op onze gemeente.
Kernboodschap kabinet: er kan meer, maar drukte vermijden én maatregelen naleven
Op woensdag 6 mei 2020 maakte het kabinet bekend dat er op basis van de huidige cijfers
wordt ingezet op verruiming van regels in combinatie met het onder controle houden van het
coronavirus. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen op lokaal niveau. Dan
volgen aanpassingen op regionaal niveau en tot slot op landelijk niveau. Het toestaan van
groepen verloopt van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te
laten verlopen. De komende tijd worden de details verder uitgewerkt. Voor verdere informatie
over het maatregelenpakket verwijs ik u naar onze website www.putten.nl/coronavirus.
Algemene indruk Putten: goede naleving 1,5 meter norm, druk op gemeente neemt toe
In lijn met het landelijke beeld is het ook in onze gemeente drukker op straat: druk in het
centrum en aanzienlijk meer wandelaars en fietsers in het buitengebied. Ik stel vast dat onze
ondernemers onverminderd een adequaat deurbeleid voeren. In zijn algemeenheid houden de
mensen in Putten zich goed aan de 1,5 meter norm. Dat waardeer ik en ik roep ondernemers
en inwoners op dat vooral ook vol te houden.
Ook in de afgelopen tijd gaven onze inwoners en ondernemers er blijk van naar elkaar om te
kijken. Dit onder andere door de plaatsing van een ‘bezoekcontainer’ nabij woonzorgcentrum

De Schauw, een betekenisvol burgerinitiatief. Dank voor alle inzet! Ook spreek ik mijn
waardering uit voor de uitgezonden Bevrijdingsjournaals. Dat verzacht de teleurstelling van het
afgelasten van de vele mooie initiatieven enigszins.
De verruimingen, zoals afgekondigd op woensdag 6 mei 2020, roepen bij onze inwoners,
ondernemers en verenigingen vragen op. Dat leidt tot de nodige vragen aan de gemeente met
betrekking tot wat is toegestaan en wanneer. Veelal beschikken wij echter niet over meer
informatie. Daarom vragen we inwoners, ondernemers en verenigingen nadrukkelijk om zelf
over oplossingen na te denken met inachtneming van de landelijke richtlijnen. Waar mogelijk
wordt met er meegedacht.
Hieronder ga ik nader in op de verschillende deelgebieden.
1. Het bestuurlijk en juridisch kader nader gespecificeerd
-

Op 11 mei 2020 is een nieuwe Noodverordening COVD-19 Veiligheidsregio Noord- en
Oost- Gelderland in werking getreden. De noodverordening kent ten opzichte van de vorige
noodverordening een aantal verduidelijkingen en wijzigingen. Voor de tekst van de
noodverordening en het bijbehorende persbericht verwijzen wij u naar onze ‘Coronapagina’
op de gemeentelijke website: www.putten.nl/coronavirus.

-

De verdere verruimingen als voorzien in de door het kabinet gepresenteerde routekaart
hebben geleid tot een aanpassing van de noodverordening met ingang van 11 mei 2020. Ik
hou u van verdere ontwikkelingen op dit vlak op de hoogte.

-

In de loop van de maand juni 2020 wordt een nieuwe wet verwacht.

2. Openbare orde en veiligheid: onverminderd strikt
-

Het wordt drukker op straat in Putten, met name in het centrum. Om één en ander in goede
banen te leiden zijn wij in overleg met de WCP en de lokale horeca. Samen werken wij aan
een plan van aanpak.

-

Onze boa’s hebben tot nu ongeveer 35 keer een proces verbaal uitgeschreven gerelateerd
aan de coronacrisis. Ook is een aantal jongeren doorverwezen naar bureau Halt vanwege
misdragingen in het buitengebied.

-

De boa’s hebben in de afgelopen week ook meerdere campings en parken bezocht. De
ondernemers houden zich goed aan de afspraken, maar hebben wel de nodige vragen.
Om die reden heb ik de recreatieondernemers op woensdag 13 mei per brief nader
geïnformeerd over consequenties van de actuele noodverordening voor de bedrijfsvoering.

3. Gezondheid: relatief laag aantal ziekenhuisopnames in Putten
-

Het RIVM maakt al enige tijd het aantal ziekenhuisopnames per gemeente bekend. Op
basis van deze gegevens zijn 6 Puttenaren in het ziekenhuis opgenomen. Er is, op basis
van de gegevens van het RIVM, nu sprake van 23 geregistreerde besmettingen in onze
gemeente. Hierbij maak ik de opmerking dit een momentopname is.
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4. Economie: in gesprek met de WCP en de horeca, nieuwe opzet weekmarkt
-

De uitbraak van het coronavirus heeft ook in Putten grote economische impact. Op dit
moment hebben wij nagenoeg alle aanvragen om ondersteuning afgehandeld. Er bereiken
ons echter nog steeds nieuwe aanvragen.

-

Zoals aangegeven roepen de aangekondigde verruimingen de nodige vragen op. De
verruimingen stonden centraal tijdens periodieke horecaoverleg van donderdag 7 mei
2020. Dat geldt in het bijzonder voor de openstelling van de restaurants en cafés (voor
maximaal 30 personen). Ook een eventuele vergroting van terrassen kwam nadrukkelijk
aan de orde.

-

Met het bestuur van de WCP is gesproken over het ‘anderhalvemeter-proof’ maken van de
winkelstraten.

-

Ik heb zowel het horecaoverleg als de WCP in overweging gegeven om samen met één
breed gedragen plan te komen. Aan dit plan wordt inmiddels in nauw overleg met
medewerkers van de gemeente gewerkt. Ik hoop u hierover in mijn eerstvolgende
raadsinformatiebrief nader te kunnen informeren.

-

Zoals ik u eerder aangekondigde hebben wij ons in collegeverband gebogen over de
organisatie van de weekmarkt. Het college heeft inmiddels besloten om per woensdag
13 mei 2020 de wekelijkse warenmarkt op 2 locaties organiseren. Het betreft hier het
parkeerterrein achter het gemeentehuis aan de Brinkstraat (de huidige locatie) en het
parkeerterrein van de Nieuwe Kerk nabij de Kerkstraat in Putten. De nieuwe opzet zorgt
ervoor dat ook de non-foodsector weer welkom is in Putten. Het gaat vooralsnog om een
proef. De eerste reacties van zowel de markthandelaren als het publiek op de eerste
weekmarkt ‘nieuw stijl’ zijn overwegend positief. Hetzelfde geldt voor onze toezichthouders.

5. Onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp: basisscholen in de startblokken
-

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang
zijn op maandag 11 mei 2020 weer gestart. Vanzelfsprekend waren er hier en daar wat
opstartproblemen, maar het totaalbeeld is positief. Wel roep ik ouders op om de kinderen
zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen. Op die wijze wordt
drukte bij de scholen voorkomen. Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen op dit vlak
gevolgd en is er zo nodig overleg met de scholen over eventuele aanvullende maatregelen
op lokaal niveau.

6. Sport: clubs voortvarend aan de slag
-

Vanaf woensdag 29 april 2020 mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer in de
open lucht sporten. Dit onder voorwaarden en onder begeleiding. Inmiddels zijn er veel
activiteiten gestart.
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7. De ambtelijke organisatie levert goed werk, maar staat onder druk
-

In de gemeentelijke organisatie is al nagedacht over de mogelijke op- en doorstart van
verschillende activiteiten, waaronder de eigen dienstverlening. Vooralsnog blijft het devies
om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. In het gemeentehuis wordt een beperkt aantal
werkplekken opengesteld. Deze werkplekken én de collectieve voorzieningen moeten aan
alle maatregelen voldoen. De beschikbare plekken worden ingevuld door inroostering. Het
rooster wordt gemaakt op basis van de gewenste dienstverlening (op afspraak), waarbij zo
nodig ook rekening wordt gehouden met sociale aspecten van werknemers vanuit goed
werkgeverschap.

Ik blijf u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,

H. A. Lambooij,
burgemeester
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