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In deze vijfde raadsinformatiebrief schets ik u, in vervolg op mijn eerdere brieven, op hoofdlijnen
en puntsgewijs de impact van de uitbraak van het virus, in het bijzonder op onze gemeente.
Kernboodschap kabinet: mogelijk stapsgewijze verruiming, maar vooral: hou vol!
Op woensdag 15 april 2020 spraken minister-president Rutte en minister De Jonge tijdens een
persconferentie de hoop uit dat de geldende maatregelen op termijn iets verruimd kunnen
worden. Hiervoor gelden 3 criteria: de druk op de zorg, de bescherming van oudere en
kwetsbare mensen en zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus. Volgens de ministerpresident is een verruiming nog allerminst zeker. Bovendien zal er sprake zijn van een
stapsgewijs proces. Belangrijkste boodschap was opnieuw: hou vol!
Voorafgaande aan de persconferentie gaf minister Wiebes aan van alle sectoren in het land een
protocol te willen ontvangen voor de anderhalvemetersamenleving. Zonder goedgekeurd
protocol komt er geen verruiming.
De algemene indruk voor Putten blijft overwegend positief
Onze inwoners, bedrijven en instellingen houden zich in het algemeen goed aan de beperkende
maatregelen. Afgelopen zaterdag was het met name druk in het centrum van Putten. Ook
zondag was er sprake van een flinke drukte in en om Putten.
Onze boa’s deelden 7 bekeuringen uit. Dat was deels voor het betreden van verboden terrein,
deels voor het onvoldoende houden van afstand. Daarmee staat de teller op 10 bekeuringen.

Het was afgelopen week iets drukker op de woensdagmarkt. Volgens enkele bezoekers had dit
te maken met de drukte in de supermarkten. Zowel de ondernemers als de bezoekers hielden
zich goed aan de regels.
Eerder gaf ik u al aan dat ik een grote mate van saamhorigheid in Putten signaleer. Net voor het
paasweekend werden op initiatief van enkele bewoners en met dank aan de sierteeltbranche
35.000 tulpen bezorgd bij de Puttense ouderen. Dat was een prachtig burgerinitiatief. Hiervoor,
en voor vele andere hartverwarmende initiatieven, spreek ik opnieuw mijn waardering uit.
Hieronder ga ik nader in op de verschillende deelgebieden.
1. Het bestuurlijk en juridisch kader nader gespecificeerd
-

Er zijn in de afgelopen week geen wijzigingen opgetreden in het bestuurlijk en juridisch
kader.

-

De verwachting is dat het kabinet op dinsdag 21 april 2020 een beslissing neemt over de
wijze waarop de intelligente lockdown ná dinsdag 28 april 2020 wordt ingericht. Ook wordt
dan een uitspraak over de organisatie van evenementen na 1 juni 2020 verwacht.

-

De impact van de kabinetsmaatregelen op de geldende noodverordening zal in VNOGverband nader worden geduid.

2. Openbare orde en veiligheid; onverminderd strikt toezien op naleving maatregelen
-

Als gemeente zien wij onverminderd strikt toe op de naleving van de coronamaatregelen
zoals die door de rijksoverheid en de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
zijn afgekondigd.

-

Het was met name op de zaterdag voor Pasen en op Eerste Paasdag druk in en om
Putten. Dat leidde niet tot onbeheersbare situaties. Zoals aangegeven hebben onze boa’s
de afgelopen week 7 bekeuringen uitgedeeld. Ik heb geen aanleiding gezien in aanvulling
op eerdere besluiten terreinen te sluiten.

-

Onze boa’s hebben in de afgelopen week meerdere campings en parken bezocht. Op
enkele uitzonderingen na geven de eigenaren van campings en parken goed gehoor aan
de bepalingen uit de noodverordening.

3. Gezondheid, zorg, wonen: ziekenhuisopname van Puttenaren lijkt beperkt
-

Het RIVM maakt sinds enige tijd het aantal ziekenhuisopnames per gemeente bekend.
Op basis van deze gegevens zijn 3 Puttenaren in het ziekenhuis opgenomen. Er is, op
basis van de gegevens van het RIVM, sprake van 16 besmettingen in onze gemeente.
Dit is uiteraard een momentopname.

-

Er is regelmatig contact met onze huisartsen en zorgverleners. Uit een overleg met
Medicamus is mij gebleken dat onze huisartsen en zorgverleners in control zijn.

-

Op dit moment is er geen reden tot grote zorg ten aanzien van de situatie in onze verpleegen verzorgingstehuizen. Ook hier maak ik nadrukkelijk de aantekening dat dit een
momentopname is.

-

Welzijn Putten heeft, in het kader van Putten Helpt.nl, de afgelopen week veel speelgoed
en boeken ontvangen voor gezinnen met een beperkt budget.
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-

Via het toezenden van een zogeheten ‘tipsheet’ hebben wij de sportverenigingen in onze
gemeente nader geïnformeerd over de mogelijkheden voor ondersteuning.

4. Economie: ruim 200 verzoeken om (financiële) ondersteuning
De uitbraak van het virus heeft ook in Putten grote economische impact. Sinds de sluiting
van de horeca en het verbod op uitoefening van contactberoepen (zoals: kapper, pedicure
en schoonheidsspecialiste) hebben zich 200 ondernemers bij ons gemeld voor (financiële)
ondersteuning. Dit in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Een team
van 8 consulenten houdt zich bezig met het afhandelen van de aanvragen. Inmiddels is
bijna 25% van de aanvragen afgehandeld.
-

Uit cijfers van het UWV blijkt dat de coronacrisis tot 1 april 2020 geen negatieve invloed
heeft gehad op het aantal verstrekte WW-uitkeringen in onze gemeente. In februari 2020
kwamen 211 plaatsgenoten in aanmerking voor een WW-uitkering. In maart 2020 waren
dat er 208.

-

Door de provincie Gelderland is deze week een zogeheten Impact Monitor gepubliceerd.
Per sector wordt de impact van de crisis nader belicht. Uit deze monitor blijkt dat de crisis
de toeristische sector (voor onze gemeente de belangrijkste sector) zeer raakt. Provincie
breed is de sector goed voor 70.000 arbeidsplaatsen. Veel ondernemers kampen inmiddels
met acute liquiditeitsproblemen, zo geeft de monitor aan.

-

Onze supermarkten en de winkels voeren een adequaat deurbeleid. Zoals eerder
aangegeven communiceren de meeste winkels de maatregelen meertalig.

5. Onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp: de druk neemt toe
-

De lokale scholen en kinderdagverblijven zijn inmiddels 5 weken gesloten. Dat blijft
tenminste zo tot en met dinsdag 28 april 2020. Die dag valt in de meivakantie. Dat maakt
dat de scholen op zijn vroegst op maandag 4 mei 2020 weer open gaan.

-

Een uitzondering is gemaakt voor kinderen van personen die vitale beroepen bekleden én
voor kinderen met een complexe thuissituatie (sociale indicatie).

-

Uit de contacten met het onderwijsveld en kinderopvang blijkt dat de behoefte aan opvang
toeneemt, maar nog goed te hanteren is.

6. Gemeentelijke dienstverlening en organisatie: weinig bezoek en veel bellers
-

De bedrijfsvoering van de gemeente is helemaal ingericht op werken op afspraak. Er is een
grote verschuiving van bezoek naar bellen: er zijn doorgaans 4 medewerkers nodig om alle
telefoonverkeer in goede banen te leiden.

-

Het traditioneel vergaderen heeft vrijwel geheel plaatsgemaakt voor online vergaderen.
Beeldbellen en het gebruik van de chatfuncties nemen toe ten koste van het traditionele
spraakgesprek.

-

Lopende projecten worden constant in het licht van de huidige situatie beoordeeld. Zo is de
einddatum voor de vaststelling van de concept RES nu 1 oktober 2020.

7. Er wordt breed ingezet op communicatie
-

Onze website wordt onverminderd goed bezocht. Verder blijven wij op verschillende
manieren contact zoeken met onze inwoners.
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-

Bij de communicatie maken wij gebruik van de communicatiemiddelen die ons door de
rijksoverheid beschikbaar worden gesteld. Deze middelen zetten wij zowel via onze sociale
media als onze informatiepagina in De Puttenaer in.

8. Lokale 4 mei herdenking
-

Namens de Puttense gemeenschap zal ik samen met mijn echtgenote een krans leggen bij
de begraafplaats aan de Engweg. Deze kranslegging wordt opgenomen, zonder publiek.
Uitzending vindt plaats via de gemeentelijke kanalen, aansluitend op de landelijke
herdenking op de Dam.

9. De financiële consequenties worden in beeld gebracht
-

De VNG en de rijksoverheid zijn het volgende met elkaar overeengekomen: gemeenten
moeten de omzet van zorgaanbieders in maart, april en mei financieren op het niveau van
voor de coronacrisis. Hierdoor worden aanbieders niet gedwongen personeel te ontslaan
en blijven zij personeel en expertise behouden. Verantwoording vindt na het einde van de
intelligente lockdown plaats op basis van feitelijke kosten. Dit akkoord heeft
vanzelfsprekend ook voor ons consequenties.

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

H. A. Lambooij,
burgemeester
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