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Datum : 21 april 2020 

Portefeuillehouder : De burgemeester, Wethouder Becht, Wethouder Bolderdijk, 

Wethouder Noorthoek en Wethouder De Weger 

Contactpersoon: R. van Doggenaar 

  

Fractie(s) : Progressief Woerden en Fractie Bakker 

 

Onderwerp: Beantwoording technische vragen over impact COVID-19 

 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Vraag  

Gezien het feit dat RIVM/Sanquin aangeeft dat slechts 3% van de Nederlandse populatie besmet is 

geweest met Sars-Cov-2, is te verwachten dat deze pandemie nog heel erg lang gaat duren. Vraag: 

Is er een dienstverleningsprotocol voor de lange en middellange termijn en hoe wordt omgegaan 

met groot verzuim op 1 specifieke afdeling? Kunnen andere afdelingen werk overnemen? 

 

Antwoord  

Op dit moment is er geen sprake van een dergelijk groot verzuim. Het is afhankelijk van de aard van de 

werkzaamheden of collega´s, collega´s van andere gemeenten of de markt werkzaamheden kunnen 

overnemen. Aangezien elke situatie maatwerk vraagt, is een algemeen dienstverleningsprotocol voor de 

middellange en lange termijn van beperkt nut. Als organisatie hebben wij er vertrouwen in, dat wij met de 

bestaande middelen en procedures flexibel genoeg zijn om op een adequate manier te kunnen handelen 

wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. Uiteraard houden wij ook de hoop dat wij niet voor dergelijke 

vraagstukken komen te staan. Mocht dit zich wel voordoen, dan zullen wij u informeren over de 

problematiek en de door ons toegepaste oplossingen.  

 

2. Vraag  

Welk (financieel) effect heeft de 1.5 meter economie op de langere termijn (1 a 2 jaar) op sportclubs 

en culturele instellingen? 

 

Antwoord  

Het is erg lastig om de langetermijneffecten van de huidige situatie te voorspellen. Wel zien we op dit 

moment al financiële moeilijkheden ontstaan bij enkele sportfaciliteiten en culturele instellingen. Aangezien 

bedrijfsmodellen over het algemeen niet berekend zijn op de anderhalvemetersamenleving, zal een lange 

instandhouding van dergelijke maatregelen negatieve financiële gevolgen hebben. De omvang van deze 

gevolgen zijn nu nog niet te overzien en zullen per organisatie en instelling variëren. 

 

Om een beeld te schetsen van deze diversiteit hierbij twee voorbeelden uit de culturele hoek. Voor de 

bibliotheek zijn er oplossingsrichtingen waarvoor de voorbereidingen al zijn gestart. Zo is men bezig met 

het organiseren van een ‘afhaalbibliotheek’. In het geval van het stadsmuseum ligt dit anders. Afhalen is 

daar geen mogelijkheid en de kleine ruimtes in het museum vormen een grote beperking voor het maximaal 
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aantal bezoekers. Ook kent het stadsmuseum een grote afhankelijkheid van oudere vrijwilligers, die extra 

kwetsbaar zijn voor het coronavirus en als gevolg daarvan nu niet of in beperkte mate inzetbaar zijn.  

 

Los van de bovengenoemde variëteit per organisatie en instelling zullen de financiële gevolgen 

logischerwijs ook afhankelijk zijn van de inhoud en de duur van de maatregelen. Als gemeenten zijn wij 

voortdurend in gesprek met organisaties en instellingen om de situatie te monitoren. Daarnaast ontwikkelen 

wij op dit moment een afwegingskader voor maatregelen gericht op het handelen van sportclubs en 

culturele instellingen in de anderhalvemetersamenleving.  

 

3. Vraag:  

We krijgen als raad maandelijks een financiële update. Vraag: Is het ook mogelijk om als raad zsm 

geïnformeerd te worden wanneer zaken worden uitgesteld (zoals bij de omgevingswet en de 

concept-RES)? En kan er maandelijks aan de raad een overzicht worden gegeven van zaken die 

uitgesteld zijn (ook lokaal). 

 

Antwoord: 

Net zoals in de reguliere situatie zullen wij u via de gebruikelijke middelen (vb. langetermijnagenda en 

raadsinformatiebrieven) op de hoogte brengen van eventuele vertragingen in processen en projecten. 

Hierbij doelen we uiteraard op de grotere processen en projecten met een significante maatschappelijke 

impact en een directe betrokkenheid van de gemeenteraad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de strategische 

heroriëntatie, de gemeentelijke omgevingsvisie en de regionale energiestrategie. Eventuele vertragingen in 

kleinere processen en projecten beschouwen wij als onderdeel van de dagelijkse uitvoering, waar het 

college voor verantwoordelijk is.      

 

4. Vraag: 

Kunt u een overzicht geven van de alternatieve dienstverlening voor kwetsbare groepen? Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het verzorgen van maaltijden, belcirkels en alternatieven vervoerwijzen.  

 

Antwoord: 

Voor inwoners geldt dat zij met vragen over hulp en ondersteuning terechtkunnen bij Woerden Wijzer 

(www.woerdenwijzer.nl). Naast Woerden Wijzer heeft de organisatie Hart voor Woerden een belangrijke rol 

op het gebied van maatschappelijke initiatieven. Op hun website is een overzicht van maatschappelijke 

initiatieven rondom coronahulp opgenomen: https://www.woerdenvoorelkaar.nl/corona-initiatieven-in-de-

gemeente. Ook met hulpvragen kunnen mensen terecht bij Hart voor Woerden. Medewerkers en 

buurtverbinders helpen inwoners met het zoeken naar de juiste oplossing voor hun hulpvraag. Voorbeelden 

van dergelijke oplossingen staan op de website van Hart voor Woerden: 

https://www.woerdenvoorelkaar.nl/coronahulp-kom-in-actie. Verwijzingen naar Woerden Wijzer en Hart voor 

Woerden zijn opgenomen op het liveblog van de gemeente Woerden: 

(https://www.woerden.nl/inwoners/liveblog-coronavirus-woerden).    

      

 

Bijlagen: 

n.v.t. 

 

 

 

http://www.woerdenwijzer.nl/
https://www.woerdenvoorelkaar.nl/corona-initiatieven-in-de-gemeente
https://www.woerdenvoorelkaar.nl/corona-initiatieven-in-de-gemeente
https://www.woerdenvoorelkaar.nl/coronahulp-kom-in-actie
https://www.woerden.nl/inwoners/liveblog-coronavirus-woerden

