Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Coronacrisis
Er worden steeds meer maatregelen genomen om enerzijds de verspreiding van het
coronavirus te beperken, en anderzijds de sociale en economische gevolgen het
hoofd te bieden. Meest recent het maatregelenpakket dat door de Rijksoverheid op
17 maart werd aangekondigd1.
Ook de gemeentelijke organisatie zal te maken krijgen met de gevolgen van de
coronacrisis, op diverse terreinen en in verschillende domeinen. Zo deed minister
Bruins een dringend beroep op de colleges van B&W’s van gemeenten om mede
uitvoering te geven aan de afgekondigde maatregelen. Maar het vraagt ook het
anders inrichten van onze processen om thuiswerken en vanuit huis vergaderen
zoveel mogelijk mogelijk te maken.
De op 17 maart aangekondigde economische maatregelen houden rekening met
ZZP’ers, ondernemers, flexwerkers en uitzendkrachten die zonder werk komen te
zitten en wellicht aanspraak kunnen maken op (bijzondere) bijstand. Als gemeente
kunnen we echter ook zelf de lasten voor inwoners tijdelijk verlichten, door mensen
bijvoorbeeld uitstel te geven van betaling voor de gemeentebelastingen, door coulant
om te gaan bij schulden/schuldhulpverlening en door opdrachten voor ZZP’ers naar
voren te halen.
PvdA/GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het college:
1. De komende tijd is een verhoogde instroom te verwachten in de (bijzondere)
bijstand als gevolg van de coronacrisis. Op welke wijze bereidt uw college zich
hier op voor? Is het werkcentrum hier klaar voor? Welke aanvullende
maatregelen is uw college voornemens om te nemen?
2. Op welke wijze is uw college voornemens om de lasten voor inwoners die nu
het zwaarst getroffen worden te verlichten? Is uw college bijvoorbeeld
voornemens om coulant om te gaan met schulden en/of maatregelen te
nemen op het gebied van schuldhulpverlening? Is uw college bereid om
coulant om te gaan bij verzoeken tot uitstel van betaling van de
gemeentebelastingen? Of opdrachten voor ZZP’ers meer naar voren te halen
in het jaar? En zo ja, hoe gaat u dit vormgeven en hierover communiceren?
3. Bij verschilende voedselbanken in het land nemen de voorraden af. Is uw
college op de hoogte van wat de situatie bij de voedselbank in De Ronde
Venen is? Is uw college bereid om de voedselbank (financieel) te
ondersteunen, indien blijkt dat dit nu of in de toekomst nodig is om inwoners
die hiervan afhankelijk zijn van levensmiddelen te blijven voorzien?
4. Op welke wijze wordt er in de gemeentelijke organisatie omgegaan met de
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richtlijnen om (sociaal) contact zoveel mogelijk te beperken? Hoe worden de
basisfuncties van de gemeente geborgd?
5. Welke maatregelen neemt uw college verder als gevolg van de coronacrisis?
6. Is uw college bereid om de gemeenteraad wekelijks, en indien nodig vaker,
een update omtrent de coronacrisis in De Ronde Venen te geven? En daarbij
in ieder geval aan te geven hoe het staat met de ontwikkelingen in onze
gemeente, de door uw college genomen besluiten, de (te verwachten)
gevolgen van uw en andere overheids-besluiten, gebleken incidenten en
aanpassingen in de organisatie? En de raad zo optimaal te voorzien van
informatie en de raad daarmee te faciliteren in het goed uit kunnen voeren van
haar kaderstellende en controlerende taak?
7. Zolang er geen noodtoestand is afgekondigd, gelden de gebruikelijke
besluitvormingstrajecten. Welke maatregelen is het college van plan te nemen
om in de huidige omstandigheden het werk van het bestuur van de gemeente
mogelijk te maken? Welke scenario’s ziet u daarbij voor zich?
Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Pieter Kroon
PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

