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Het coronavirus houdt ons allen inmiddels bijna een jaar in de greep. Het bepaalt voor een
belangrijk deel ons doen en laten. De impact is groot. Ik signaleer over de hele linie meer
onbegrip en ook onvrede over de maatregelen. Dat vind ik voorstelbaar; onze vrijheid wordt
ingedamd, de economische impact is enorm, het duurt ons allemaal gewoon te lang. Maar wij
zullen nog moeten volhouden. Vorige maand zijn de vaccinnaties gestart. Na een wat
haperende start lijkt de vaart er nu in te zitten. Daarmee ontstaat er licht aan het einde van
de tunnel.
In deze 14e raadsinformatiebrief schets ik u de situatie in Putten en ga ik nader in op een aantal
relevante thema’s.
Algemene indruk Putten
Eind 2020 stond de gemeente Putten landelijk in de top 10 van gemeenten met de meeste
besmettingen. In die periode was 1 op de 5 afgenomen coronatesten positief. In totaal zijn in
onze gemeente vanaf de uitbraak van het virus ruim 1.700 inwoners positief getest op het
coronavirus. Tot op dit moment zijn, volgens de officiële registraties, 14 inwoners aan het
coronavirus overleden. Hiervan overleden 2 inwoners in april 2020 en de overige 12 in de
periode vanaf november 2020 tot op heden.
Op dit moment is er sprake van een gemiddelde van 4 tot 5 positieve tests per dag. Dat is
gelukkig aanzienlijk minder dan eind vorig jaar. Met deze actuele cijfers lopen wij weer meer in
de pas met de ons omliggende gemeenten.
Coronawet vervangt noodverordeningen
Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) in werking getreden. Het
gevolg hiervan is dat de voorzitter van de VNOG de geldende noodverordening heeft
ingetrokken. Waar in de voorgaande periode van noodverordeningen het bevoegd gezag bij de
voorzitter van de veiligheidsregio lag, heeft de burgemeester met de Twm een grotere rol.

Daarnaast biedt de Twm op lokaal niveau de mogelijkheid tot het voeren van een raadsdebat
over de maatregelen.
Onverminderd strikt
Zoals ik al aangaf is de impact van deze crisis groot. Dat besef ik mij ten volle. Om zo snel
mogelijk van het coronavirus af te zijn, handhaven wij in Putten de afkondigde maatregelen
onverminderd strikt. Dit heeft er onder andere toe geleid dat wij één ondernemer een last onder
dwangsom hebben opgelegd in verband met het toch open hebben van een niet-essentiële
winkel. Ook hebben wij het een lokale ondernemer op straffe van een dwangsom verboden een
koek- en zopietent te exploiteren om een verdere samenscholing op de ijsbaan te voorkomen.
Eerder sloten wij een jongerenkeet om diezelfde reden.
Ook voor de weekmarkt hanteren wij strikt en consequent de ministeriële regeling, die aangeeft
dat op weekmarkten uitsluitend levensmiddelen mogen worden verhandeld. Om die reden sta
ik, conform de uitleg van de minister van Justitie en Veiligheid, op dit moment geen
bloemenkraam toe op de markt. Het is mij bekend dat verruimingen op dit vlak onderwerp van
gesprek zijn tussen de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat,
mede omdat in den lande ook anders wordt gehandeld. Ik volg deze discussie met aandacht.
Wij ontvingen de afgelopen maanden ruim 250 verzoeken van inwoners, ondernemers,
vereniging en organisaties om, in afwijking van de regels, toch een activiteit te mogen
organiseren. Al deze verzoeken zijn nauwgezet bekeken en van een antwoord voorzien.
Een enkele keer konden wij de aanvragers iets tegemoet komen. In de meeste gevallen lieten
de coronaregels dat niet toe. Daarbij leidt iedere verruiming weer tot een nieuwe stroom aan
verzoeken. Ook om die reden zijn wij strikt en daarmee duidelijk.
Onze boa’s hebben tot op heden geen processen verbaal opgemaakt voor het overtreden van
de avondklok.
Onderwijs
Het is fijn dat de basisscholen weer open zijn. In de week na de heropening hebben we een
telefonische ronde langs scholen gemaakt. Conclusie is dat de herstart, de soms barre
weersomstandigheden ten spijt, over het algemeen naar behoren is verlopen. Zorgelijk zijn de
berichten die wij vanuit het voortgezet onderwijs ontvangen. In lijn met de landelijke berichten is
het aanhoudende thuisonderwijs van invloed op de mentale gesteldheid van onze Puttense
jongeren. Wij blijven de ontwikkelingen zorgvuldig monitoren.
Lokale economie
In 2020 hebben 300 Puttense ondernemingen coronasteun ontvangen, zo blijkt recente cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit aantal is exclusief de zzp’ers in Putten.
62 procent van de horecabedrijven kwam vorig jaar in aanmerking voor ten minste één
coronasteunmaatregel. Bijna 400 zzp’ers uit Putten kregen vorig jaar een tegemoetkoming in
het kader van ten minste één coronasteunmaatregel.
Zoals u bekend heeft het college van B en W uw raad voorgesteld om in 2021 geen
reclamebelasting te innen.
Inmiddels zijn wij de gesprekken met het bestuur van Winkelcentrum Putten (WCP) gestart over
de maatregelen, die genomen moeten worden op het moment dat ook de niet-essentiële
winkels weer open morgen.
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Vaccinnatie
Als gemeente hebben wij geen wettelijke taak op het gebied van vaccineren. Het primaat
hiervoor ligt bij de GGD en de lokale huisartsen. De GGD heeft inmiddels een vaccinatielocatie
ingericht in Harderwijk.
Wij zijn met de lokale huisartsen in gesprek over het faciliteren van de vaccinnaties in Putten.
U moet daarbij denken aan het beschikbaar stellen van een geschikte locatie. Ook kijken wij
naar de vervoersmogelijkheden voor inwoners die slecht ter been zijn. Een eerste schatting
leert ons dat ongeveer 8.000 inwoners door onze huisartsen worden gevaccineerd.
Communicatie
Naast het continueren van de inzet van onze bestaande communicatiemiddelen maken wij, in
samenwerking met De Puttenaer en het Puttense mediabedrijf KarakterTV, een serie van
10 portretten van inwoners die op een bijzondere wijze te maken hebben gehad met het
coronavirus. De portretten worden vanaf volgende maand uitgezonden via de gemeentelijke
kanalen, waaronder ons YouTube-kanaal. In De Puttenaer verschijnen begeleidende artikelen.
Gemeentelijke organisatie
De medewerkers van de gemeente werken in hoofdzaak vanuit huis. De collegevergaderingen
en de vergaderingen van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) vinden eveneens digitaal plaats.
Als gemeente organiseren wij geen fysieke bijeenkomsten. Informatie- en inspraaktrajecten
worden alleen digitaal georganiseerd. Onze collegeleden stellen zich ook uitermate
terughoudend op bij het accepteren van uitnodigingen.
Bezoek aan het gemeentehuis kan alleen op afspraak. Bezoekers dienen zich bij binnenkomst
te registeren en mondkapje te dragen.
Ik verwacht u hiermee weer op de hoogte te hebben gebracht van de stand van zaken.
Met vriendelijke groet,

H.A. Lambooij,
burgemeester
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