
From: Raadsgriffie
Sent: donderdag 2 april 2020 17:25:14
To: Gemeentehuis
Cc:
Subject: Schriftelijke vragen Fractie Bakker
Attachments: Artikel 42-vragen met betrekking tot de coronacrisis.pdf

Aan het college
 
De heer Bakker, Frac�e Bakker, hee� de bijgaande schri�elijke vragen gesteld (art. 42-vragen). Daarvoor staan 30 dagen (dus beantwoording uiterlijk
2 mei a.s.), doch de heer Bakker zou deze graag voor 16 april a.s. beantwoord zien (dan staat de RIB waaraan in de vragen wordt gerefereerd op de
agenda van de Poli�eke Avond).
Met vriendelijke groet,
Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 |M 06 - 25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
 Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
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Artikel 42-vragen met betrekking tot de coronacrisis 
 
 
Inleiding 
Op 1 april jl. heeft de raad via rib 20R.00344 informatie gekregen over hoe de gemeentelijke 
organisatie momenteel functioneert. Op 1 april jl. hebben we middels twee inwonerbrieven 
ook informatie gekregen waaruit kan worden opgemaakt dat e.e.a. nog niet functioneert 
zoals in de Rib staat beschreven. Art. 42-vragen hebben een bepaalde doorlooptijd. Hopelijk 
kunnen bijgaande vragen zo snel mogelijk beantwoord worden. 
 
Vragen: 
 

1. De gemeentelijke organisatie kan momenteel niet de dienstverlening leveren die we 
gewend zijn. Op welke gebieden wordt vertraging opgelopen en op welke gebieden 
wil de gemeente absoluut geen vertraging oplopen? 

2. Is er momenteel sprake van een stijging van de ondersteuningsvraag van inwoners in 
de gemeente Woerden? Indien nee, wat is daarvoor de verklaring? Indien ja waaruit 
bestaat die extra vraag? 

3. In de spoedeisende zorg lopen werknemers momenteel op hun tenen om de 
stijgende zorgvraag aan te kunnen, wat doet de gemeente Woerden eraan onder de 
huidige crisisomstandigheden de dienstverlening te continueren? 

4. Het RIVM, GGDrU en VRU doen geen dagelijkse meldingen meer van het aantal 
nieuwe coronazieken in Woerden. Ook worden niet alle zieken meer getest en wordt 
door artsen een diagnose gesteld op basis van een klinisch beeld. Wat doet de 
gemeente Woerden eraan om straks wanneer deze coronacrisis voorbij is een 
totaalbeeld te krijgen van het volledige aantal zieken en overledenen (getest en niet-
getest) aan COVID-19 in de gemeente Woerden? 

5. Heeft er iemand binnen de gemeente Woerden een dagelijks overzicht van de stand 
van zaken van het aantal zieken (zowel getest als niet-getest) en het aantal 
overledenen (getest en niet-getest) in de gemeente Woerden? Wie is of zijn dat? 

6. Is het mogelijk om aan te geven waar binnen de gemeente Woerden de meeste 
zieken bij komen? Waarom wel of niet? 

7. Welke maatregelen kan de gemeente Woerden inzetten, bovenop de landelijke 
maatregelen, om de coronacrisis te bestrijden? Gaat de gemeente deze middelen 
inzetten indien nodig? Waarom wel/niet? 

 
Reem Bakker, Fractie Bakker 
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