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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Reem Bakker 
van de Fractie van Bakker 
over het coronavirus 

Beantwoording van de 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?  
 

Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief (20R.00380) van 31 maart jl. stopt de gemeente niet met 
functioneren. De taken op de lijst met kritieke dienstverlening hebben prioriteit en krijgen voorrang op 
andere werkzaamheden. Dit betekent niet dat het reguliere werk niet wordt uitgevoerd. Ondanks de 
beperkende maatregelen van het Rijk gaat het merendeel van de reguliere werkzaamheden gewoon 
door.  
 

In de eerder genoemde raadsinformatiebrief zijn diverse voorbeelden genoemd van processen en 
projecten die vatbaar zijn voor vertraging. Deze eerste analyse wordt op dit moment nader in de detail 
uitgewerkt. Daarnaast worden de financiële effecten en risico’s van de huidige situatie voor onze 
organisatie in beeld gebracht. Wij vinden het onverstandig om, los van de eerder benoemde kritieke 
dienstverlening, vooruitlopend op de uitkomsten van deze analyses uitspraken te doen over 
werkzaamheden die absoluut geen vertraging mogen oplopen.  
 

Begrijp ons goed, bij voorkeur loopt niets vertraging op. Mochten er echter keuzes moeten worden 
gemaakt, dan willen wij deze keuzes goed kunnen afwegen. Hiervoor hebben wij een compleet beeld 
nodig van mogelijke vertragingen in processen en eventuele oplossingen hiervoor. De financiële 
consequenties behorend bij deze vertragingen en mogelijke oplossingen. En, zeer belangrijk, de 
maatschappelijke effecten van eventuele vertragingen. Wanneer er grote vertragingen in processen 
ontstaan, dan brengen wij hier uiteraard van op de hoogte.  

 

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? 

 

Wij zien een forse stijging in het aantal verzoeken om inkomensondersteuning. Daarnaast wordt er 
veelvuldig een beroep gedaan op de onlangs in het leven groepen Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Via de raadsinfomatiebrief van 7 april jl. (20R.00368) bent u hier 
nader over geïnformeerd. Op dit moment is er nog geen sprake van een stijging van de 
ondersteuningsvraag op andere gebieden. Wij vermoeden dat inwoners hun aandacht, gegeven de 
buitengewone omstandigheden, bij andere zaken hadden en ondersteuningsvragen als gevolg daarvan 
zijn uitgesteld. Vanuit de signalen die wij via scholen, Save en Veilig Thuis ontvangen en de vragen die 
binnenkomen bij Ferm Werk en onze accountmanagers economische zaken verwachten wij op termijn 



echter ook een stijging van de ondersteuningsvraag op de gebieden Jeugd, WMO en 
Schuldhulpverlening.   

 

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?  
 

Dankzij de invoering van ‘Het Nieuwe Werken’, dat uitgaat van plaats- en tijdonafhankelijk werken, kan 
het merendeel van de werkzaamheden gewoon doorgaan. Elke medewerker is voorzien van een 
device (laptop/ tablet) en mobiele telefoon. De telewerkomgeving maakt het voor medewerkers 
mogelijk om vanuit huis in te loggen op hun werkomgeving. Programma’s en bestanden zijn op deze 
manier toegankelijk. Daarnaast is Microsoft Teams versneld en met extra functionaliteiten ingevoerd om 
digitaal vergaderen mogelijk te maken. Ook wordt gebruik gemaakt van conference calls om 
overleggen te voeren.  
 

De huidige omstandigheden noopt bij sommige werkzaamheden tot creativiteit. Inloopavonden of 
participatiebijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld niet plaatsvinden. Afhankelijk van het type bijeenkomst 
wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten digitaal of telefonisch te 
laten plaatsvinden. Hierbij wordt continu de afweging gemaakt of de inzet van de middelen recht doet 
aan het doel van de bijeenkomst. In de raadsinformatiebrief van 31 maart vindt u meerdere 
voorbeelden van werkzaamheden waarop de coronacrisis een relatief groot effect heeft en waar 
creativiteit geboden is om het werk te kunnen uitvoeren. 
 

In onze ogen doen alle medewerkers in onze organisatie hun uiterste best om het werk zoveel mogelijk 
te laten doorgaan. We moeten onze ogen echter niet sluiten voor het feit dat we te maken hebben met 
buitengewone omstandigheden. Medewerkers met kinderen moeten hun tijd en aandacht verdelen 
tussen het werk en de zorg voor hun kinderen. Daarnaast worden medewerkers geconfronteerd met 
ziekte of sterfgevallen bij naaste familieleden. Medewerkers krijgen in dergelijke gevallen de ruimte 
voor het geven van zorg of de rouwverwerking. Ten slotte kunnen medewerkers zelf ook last krijgen van 
ziekteverschijnselen. Uiteraard zijn medewerkers op dat moment ook niet of verminderd inzetbaar.  

 

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 nietgetest) aan COVID-19 in de gemeente Woerden?  

 

We zullen gebruik blijven maken van de gegevens die het RIVM en de GGD verstrekken: aantal positief 
geteste inwoners, aantal inwoners die in het ziekenhuis zijn opgenomen, aantal positief geteste 
inwoners dat overleden is. Het aantal zieken is niet te bepalen omdat niet elke patiënt wordt getest.  
Het aantal aan het virus overleden mensen is daarmee ook niet exact te bepalen, we weten alleen de 
cijfers van mensen die getest zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het aantal overleden 
personen te vergelijken met aantallen in voorgaande jaren. Dat kan een indicatie zijn voor niet geteste 
en aan COVID-19 overleden inwoners. 

 

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?  

 

De burgemeester van elke gemeenten ontvangt dagelijks een overzicht van het aantal nieuwe positief 
geteste mensen en het aantal overleden coronapatiënten van de directeur Publieke Gezondheid van de 
GGD regio Utrecht. Het RIVM geeft een dagelijkse dagelijks een update van het aantal 
ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners per gemeente op een voor iedereen toegankelijke website 
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel). Van niet geteste zieke mensen en van - tijdens hun 
ziekteproces niet geteste - overledenen zijn geen aantallen bekend. 

 

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

 

Dat is niet mogelijk, gegevens over aantallen worden gegeven op het niveau van gemeenten, niet op 
wijkniveau. Aanvankelijk kreeg de burgemeester contactgegevens van mensen die positief getest 
waren. Vanwege de snelle toename van het aantal besmettingen is dit vanuit capaciteitsoogpunt 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel


losgelaten. De burgemeester ontvangt nog wel contactgegevens van mensen die zijn overleden als 
daar door de nabestaanden expliciet toestemming voor is gegeven. Alleen van die mensen weten we in 
welk deel van Woerden ze wonen, niet van alle overledenen. 

 

 

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? 

 

Een totaaloverzicht van de maatregelen die de gemeente Woerden in samenwerking met de provincie 
Utrecht en het Rijk uitvoert, is opgenomen op het liveblog over het coronavirus in Woerden: 
https://www.woerden.nl/inwoners/liveblog-coronavirus-woerden.  
 

Op dit moment is in de provincie Utrecht, en alle andere provincies, een regionale noodverordening van 
kracht. Als gevolg hiervan zijn bevoegdheden van de burgemeesters op het gebied van openbare orde 
en veiligheid en de bevoegdheid tot het geven van voorschriften van technisch-hygiënische aard in het 
kader van de Wet Publieke Gezondheid overgegaan op de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. 
De minister van Justitie en Veiligheid stuurt de veiligheidsregio’s aan en is verantwoordelijk voor het 
nemen van maatregelen. Burgemeesters en raden hebben geen mogelijkheid om hier lokaal op te 
sturen.  
 

De gemeente is niet bevoegd om extra maatregelen te nemen voor het lokaal bestrijden van het virus. 
Wel zorgt de gemeente ervoor dat maatregelen of aanwijzingen die zijn uitgevaardigd worden 
uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhaving, het bekendmaken van regels, het verstrekken 
van informatie aan organisaties en instellingen en het bieden van ondersteuning, al dan niet in opdracht 
of verzoek van het Rijk of de Veiligheidsregio. 
 

Indien wij lokaal extra maatregelen willen nemen om bijvoorbeeld de effecten van de coronacrisis op de 
lokale economie te beperken, dan infomeren wij u hierover of, afhankelijk van waar bevoegdheden 
liggen, betrekken wij u bij de besluitvorming.   

 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.007278 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 
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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