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Tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar viel de gemeente Putten op, vanwege het lage aantal
besmettingen, ziekenhuisopnames en doden. Bij de tweede golf van dit najaar ligt dit anders.
Putten kleurt geregeld dieprood op de kaarten. Het aantal besmettingen ligt in Putten de laatste
weken gemiddeld hoger dan in de ons omringende gemeenten.
Hoewel inmiddels ook in Putten de stijging tot stilstand lijkt te komen, baart de situatie mij
zorgen. Die zorgen heb ik geregeld publiekelijk geuit. Die zorgen vormden mede aanleiding tot
het nemen van nadere maatregelen. Zoals het plaatsen van hekken rondom de weekmarkt en
het intensiveren van het toezicht.
Landelijk beeld
Uit de meest recente weekcijfers van het RIVM (24 november 2020) blijkt dat er in de
achterliggende week 36.931 besmettingen bij kwamen. Dat zijn er slechts 800 minder dan de
week ervoor. Het aantal besmettingen daalt in alle leeftijdscategorieën, behalve bij tieners
(leeftijdscategorie: 13 tot en met 17 jaar). Gelet op het gegeven dat het reproductiecijfer net
boven de 1 ligt, is de conclusie van het RIVM dat er weliswaar sprake is van een daling, maar
te weinig.
Algemene indruk Putten
Wij laten ons voor wat Putten betreft leiden door de cijfers van de achterliggende 14 dagen.
Dat geeft een beter inzicht dan alleen te kijken naar de cijfers per dag. Ook relateren wij de
lokale cijfers aan de cijfers in het land en de omliggende gemeenten. In de periode tussen

10 en 24 november telde Putten 128 geregistreerde besmettingen. Dat is 35,4 per 100.000
inwoners per dag.
In mijn vorige raadsbrief, medio oktober, lag dit percentage op 11,34. Een verdriedubbeling dus.
De zorgen liggen niet alleen hierin, maar ook voor het feit dat het coronavirus bewoners en
personeel van woonzorgcentrum Elim heeft getroffen. Over de aard en de omvang van de
besmettingen heb ik mij de afgelopen week nader laten informeren door het bestuur van de
Zorggroep Noordwest-Veluwe. Hieruit werd mij duidelijk dat alles in het werk wordt gesteld om
nieuwe besmettingen te voorkomen.
Nieuwe noodverordening per 18 november 2020
De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft op
18 november om 23.59 uur een nieuwe noodverordening vastgesteld. Op basis van deze
noodverordening mogen musea, theaters, zwembaden en pretparken, na een sluiting van
2 weken, weer open en mag er weer gesport worden in groepslessen. Mensen mogen per dag
weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten
zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand: zo blijven evenementen verboden en is er
een algehele sluiting van de horeca.
De nieuwe noodverordening is aansluitend op de afkondiging met een publieksvriendelijke
toelichting op de gemeentelijke website geplaatst. Ook hebben wij er uitvoerig via onze sociale
mediakanalen over gecommuniceerd.
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm)
Op 27 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen
Covid-19 (hierna: Twm). De datum voor inwerkingtreding van de wet is vooralsnog voorzien op
1 december 2020. De nieuwe wet voorziet onder andere in een verschuiving van regionale naar
lokale bevoegdheden. De Twm is veelomvattend. Een nadere duiding vanuit het gemeentelijk
perspectief treft u als bijlage bij deze raadsinformatiebrief aan.
Waar in de voorgaande periode van noodverordeningen het bevoegd gezag bij de voorzitter
van de Veiligheidsregio lag, heeft de burgemeester op basis van de Twm een grotere rol.
Daarnaast biedt de Twm op lokaal niveau de mogelijkheid tot het voeren van raadsdebat over
de (verantwoording met betrekking tot de) maatregelen.
Ik heb uw raad in de afgelopen periode zowel mondeling als schriftelijk (via deze
raadsinformatiebrieven) geïnformeerd. Deze lijn continueer ik ook na de inwerkingtreding
van de Twm.
Kerstfeest en jaarwisseling
De aanhoudende besmettingen zijn van invloed op de wijze waarop wij met elkaar het
kerstfeest vieren en beleven. Hetzelfde geldt voor de jaarwisseling. Dat zal allemaal in
beperkte kring moeten. Dat is verdrietig en naar ik hoop eenmalig.
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De aanhoudende besmettingen vragen ook van ons als gemeentebestuur om aanpassingen.
Er kan geen sprake zijn van een reguliere nieuwjaarsreceptie in de eerste week van 2021.
Wij werken aan een digitaal alternatief.
Inmiddels zijn binnen de Veiligheidsregio al heel wat meningen gewisseld over carbidschieten
op 31 december 2020 en worden er lokaal al her en der uitspraken gedaan. In Putten
verzamelen wij alle relevante informatie, zodat ik deze kan wegen en hierover in de eerste
week van december – tegen de achtergrond van de dan geldende regelgeving – een besluit
kan nemen.
Op dit moment ben ik in overleg met de buurgemeenten om zoveel mogelijk tot regionale
afstemming te komen. Ook ben ik in overleg met de politie over onder meer het handhaven
van de openbare orde en veiligheid.
Economie
Met waardering heb ik kennis genomen van de inspanningen van de WCP en de VVV om van
Sinterklaas, ondanks alle beperkingen, toch een leuk en vooral veilig feest te maken. De WCP
heeft ons bovendien laten weten ook de Winterfair op een ingetogen wijze vorm te geven.
In een recente publicatie van de branchevereniging Inretail werden bij de ‘best practices’ de
inspanningen van de Puttense ondernemers om te komen tot een ‘coronaproof’ winkelcentrum
tot vier maal toe genoemd.
Recente berichten van het Centraal Bureau van de Statistieken (CBS) leren dat 62% van de
Puttense horecaondernemers een beroep heeft gedaan op de landelijke steunmaatregelen.
Landelijk ligt dat percentage op 73,5%.
Verder heeft het CBS berekend dat het aantal gasten in de logiesaccommodaties in Gelderland
in de maanden juli en augustus 2020 met respectievelijk 11,8% en 17,1% is gestegen ten
opzichte van dezelfde maanden in 2019. Dat geeft een indicatie dat de nadelige effecten van
maatregelen tijdens de eerste golf tenminste zijn gedempt.
Het aantal inwoners dat een beroep doet op een WW-uitkering blijft stabiel (ca. 2% van de
beroepsbevolking). Putten telt op dit moment 164 bijstandsgerechtigden. Dit aantal is in de
afgelopen maanden licht gestegen. Wij blijven dit monitoren.
Het stijgend aantal besmettingen in Putten heeft mij vorige maand aanleiding gegeven om onze
beide marktlocaties van hekwerken te voorzien en toezicht te houden op de bezoekers. Op die
wijze is de toestroom van de marktbezoekers te reguleren. De eerste bezoekcijfers laten zien
dat deze interventie leidt tot een betere spreiding van de bezoekersstroom.
Nertsenfokkerijen
Eind vorige week deelde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel mij mee dat een
nertsenbedrijf in Putten in de zogeheten early warning system (het monitoringsysteem) positief
is getest op SARS-CoV-2. Het bedrijf telt ongeveer 3.000 moederdieren met jongen en wordt
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sinds afgelopen zaterdag geruimd. Ik heb hierover contact gehad met de familie – voor wie de
beslissing tot ontruiming hard is – en heb mijn medeleven uitgesproken.
Gemeentelijke organisatie
Alle eerder genomen maatregelen (dienstverlening zoveel mogelijk digitaal en anders op
afspraak, zoveel mogelijk thuiswerken en digitaal vergaderen, striktere maatregelen op
gemeentelijke locaties) worden gecontinueerd. Ook binnen de organisatie is vaker sprake van
besmetting of uitval als gevolg van quarantaine. Om het laatste zoveel mogelijk te voorkomen,
wordt zo nodig gebruik gemaakt van sneltesten.
Bij de uitwerking van de begroting 2021 in jaarplannen, zal nader worden bezien of en zo ja, op
welke onderdelen, prioritering aan de orde is. Dat zal naar verwachting in de periode van
december tot begin januari zijn beslag krijgen. Aansluitend wordt u hierover geïnformeerd.
Ik blijf u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,

H. A. Lambooij,
burgemeester
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Bijlage: Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm)
Inleiding
Op 27 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen Covid19 (hierna: Twm). De datum voor inwerkingtreding is vooralsnog voorzien op 1 december 2020.
De Twm heeft consequenties voor de huidige crisisstructuur en voor de bevoegdheden van de
voorzitter van de veiligheidsregio en de burgemeesters van de individuele gemeenten. Doordat
er een verschuiving plaatsvindt van regionale naar lokale bevoegdheden, betekent dit ook dat
er meer gevraagd zal worden van de individuele gemeenten.
Van noodverordening naar ministeriële regeling
Met het inwerkingtreding van de Twm worden de noodverordeningen per direct ingetrokken.
In plaats daarvan komen er ministeriële regelingen die bepalen welke maatregelen landelijk,
regionaal of lokaal gelden. De wet geeft burgemeesters de bevoegdheid om op concrete
gevallen uitzonderingen of ontheffingen te verlenen wanneer de ministeriële regeling hierin
voorziet.
Bevoegdheden burgemeester
Waar in de voorgaande periode van noodverordeningen het bevoegd gezag bij de voorzitter
van de Veiligheidsregio lag, krijgt de burgemeester met de Twm een grotere rol. Zo kan de
burgemeester in bijzondere gevallen, en na advies van de GGD, uitzondering geven op
bijvoorbeeld het verbod tot groepsvorming in een aangewezen plaats, het openstellen van een
publieke plaats of het houden van een evenement. Daarnaast kan de burgemeester handhaven
door middel van aanwijzingen, bevelen en een last onder bestuursdwang of een last onder
dwangsom wanneer dit nodig is de naleving van regels te verzekeren. Dit geldt voor openbare
plaatsen of vanuit besloten plaatsen (geen woning). Wanneer dit in een ministeriële regeling
wordt benoemd, kan een burgemeester plaatsen bepalen waar maatregelen gelden. Een
burgemeester kan niet zelfstandig nieuwe maatregelen introduceren.
Rol gemeenteraad
De Twm biedt de lokale overheid de mogelijkheid tot het voeren van debat over de
maatregelen. Bijvoorbeeld over inzet van eventuele aanwijzingsbevoegdheden en ontheffingen
en beleid achter handhaving. Kanttekening is dat er landelijke kaders zijn en blijven en dat er in
ministeriële regelingen kaders gesteld kunnen worden. In de wet is expliciet aangegeven dat de
burgemeester verantwoording aflegt aan de gemeenteraad conform bepalingen in de
gemeentewet. Ontheffingen die invloed hebben op een groot gedeelte van de gemeente, zoals
evenementen en aangepaste sluitingstijden voor horeca, moeten vooraf met de raad besproken
worden. Ontheffingen die slechts op een selecte groep van toepassing zijn, zoals bruiloften en
uitvaarten, mogen achteraf worden verantwoord.
Informeren gemeenteraad
De gemeenteraad is in de afgelopen periode al op verschillende manieren geïnformeerd door
middel van raadsinformatiebrieven, de mogelijkheid tot mondelinge toelichting aangaande het
coronavirus voorafgaande aan de commissie- en raadsvergaderingen en door informatiebrieven
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van de Veiligheidsregio. Dit zal met de komst van de Twm blijven gebeuren. Wel moet er met
de raad worden afgestemd hoe de raad wordt geconsulteerd bij voorgenomen besluiten vanuit
de wet. Deze verantwoording zal kunnen blijven plaatsvinden via het reeds terugkerende
moment voorafgaande aan de commissie- en raadsvergaderingen.
Crisisorganisatie
Met de inwerkingtreding van de Twm worden er meer bevoegdheden neergelegd bij de
burgemeester. Het regionaal beleidsteam (RBT) blijft actief met een meer coördinerende rol
en het RBT zal ook verantwoording afleggen aan de minister.
Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie krijgt ook te maken met de inwerkingtreding van de Twm. Waar de
bevoegdheden en de uitvoering van de maatregelen eerder deels bij de Veiligheidsregio waren
ondergebracht, zal dit met de Twm grotendeels bij de burgemeester en dus bij de gemeentelijke
organisatie komen te liggen. Bijvoorbeeld: procedures met betrekking tot handhaving moeten
met de invoering van de Twm door de eigen juridische afdeling afgehandeld worden. Hierbij
moet ook rekening worden gehouden met registratie en archivering. Ook zal er voor de
aanvraag en afhandeling van ontheffingen op basis van de Twm een proces ingericht moeten
worden. Deze processen, de coördinatie en de verantwoording, vragen extra inzet en dus
capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe verder het virus teruggedrongen wordt, hoe
meer versoepelingen er komen, des te meer maatwerk wordt gevraagd van de gemeente.
Instellen interne ambtelijke taskforce
Gelet op het vorige is in het gemeentelijk beleidsteam (GBT) besloten tot het instellen van een
interne ambtelijke taskforce. Deze taskforce zal zich toeleggen op de uitleg en implementatie
van de Twm en de daar aan verwante ministeriële regelingen.
Vraagbaak
De loketfunctie van de VNOG voor vragen over de noodverordening zal straks niet meer als
zodanig functioneren. Vragen moeten centraal gesteld worden bij de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG), aangezien het een ministeriële regeling betreft. Dit zal mogelijk een langere
afhandelingstijd tot gevolg hebben.
Afstemming driehoek
De driehoek Veluwe-West (Harderwijk, Ermelo en Putten) heeft in oktober besloten om een
samenwerking te starten tussen politie en boa’s van de drie gemeenten om gezamenlijke
handhaving van de coronamaatregelen te organiseren. Deze samenwerking zal blijven
plaatsvinden. Wanneer er op basis van een ministeriële regeling uitzonderingen gemaakt
kunnen worden, dan zal dit in beginsel ook in driehoekverband worden afgestemd. Op deze
manier wordt er een uniforme werkwijze bewerkstelligt voor het politiecluster Veluwe-West.
Daarom wordt er ook bij de uitwerking en implementatie van de Twm zoveel mogelijk de
verbinding gezocht tussen de drie gemeenten.
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