
Motie Bijeenroepen Speciale Coronaraad

De raad,

Overwegende:

dat de maatregelen die getroffen zijn om het coronavirus in te dammen diepe sporen nalaten bij 
inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen;

dat de financiële en sociale gevolgen voor velen buitengewoon groot zijn;

dat de raad behoefte heeft aan een overzicht van de problematiek in onze gemeente;

dat de raad graag haar betrokkenheid wil tonen en informatie wil ophalen bij de inwoners;

dat de raad zoveel mogelijk ideeën wil verzamelen voor mogelijke oplossingen en maatregelen die 
de crisis kunnen verzachten;

dat de raad hiertoe een dialoog aan wil gaan met onze inwoners;

Besluit:

een speciale raadsvergadering bijeen te roepen met als agendapunt de gevolgen van de coronacrisis 
voor inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen en mogelijke maatregelen die de gemeente 
kan nemen ter verzachting van die gevolgen;

het presidium te verzoeken om hiertoe een brief op te (laten) stellen waarin iedereen wordt 
gevraagd ervaringen met de coronacrisis met ons te delen en om ideeën te geven over hoe de 
gemeente mogelijke ondersteuning kan bieden;

voorts het college te verzoeken zorg te dragen voor verzending van de brief, opname van de brief in 
de gemeentelijke advertentie en het bundelen van de antwoorden voor de raadsbehandeling.

Hans de la Mar
Fractie Progressief Westerveld



Toelichting 

Het coronavirus heeft voor de grootste crisis in Nederland gezorgd sinds de tweede wereldoorlog. 
Tienduizenden Nederlanders zijn besmet, duizenden zijn overleden. Het virus en de maatregelen die 
getroffen zijn om het coronavirus in te dammen laten diepe sporen na. 

De raad heeft dringend behoefte aan een overzicht van de stand van zaken in onze gemeente. Wat 
zijn de financiële gevolgen voor inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen? Wat zijn de 
gevolgen van de stilstand in hulpverlening voor de gezondheid van onze inwoners? Wat zijn de 
gevolgen voor ouderen die zelfstandig wonen en plotsklaps sociale verbanden, thuishulp en 
activiteiten hebben zien wegvallen? Wat heeft het wegvallen van bezoek en dagopvang voor 
effecten op het welzijn van inwoners met een beperking? 

We hopen daarover binnenkort informatie van het college te krijgen, maar willen ook graag 
rechtstreeks bij onze inwoners te rade gaan.

Bijeenroepen speciale raadsvergadering

Om inzicht te krijgen in de problematiek én om ideeën te ontwikkelen die Westerveld helpen om 
beter uit de crisis te raken roepen we een speciale raadvergadering bijeen. De vergadering kent twee 
onderscheiden blokken.

Eerst een blok met het in kaart brengen van de problemen. Inwoners, bedrijven, instellingen en 
verenigingen wordt gevraagd om aan te geven tegen welke problemen zij aangelopen zijn of nog 
tegenaan lopen. Zij worden hiertoe opgeroepen in een brief (zie bijgevoegde conceptbrief) en via de 
gemeentelijke advertentie. Een hoorzitting zou eigenlijk het ideale middel zijn, maar gezien de 
coronamaatregelen zullen we moeten volstaan met een schriftelijke inventarisatie. Wel kunnen we 
inwoners de gelegenheid bieden om hun inbreng via een cameraverbinding te leveren. Naast de 
inbreng van de inwoners bespreken we ook de informatie van het college hieromtrent.

Het tweede blok zal bestaan uit het bespreken van de mogelijke oplossingen  en maatregelen die de 
crisis helpen verzachten. Dat betreft zaken uit de schriftelijke inventarisatie, maar kan ook 
mogelijkheden betreffen die op de raadsvergadering zelf naar boven komen.

Uiteindelijk zal de raadsvergadering moeten resulteren in een aantal aanbevelingen. Het college zal 
gevraagd worden om de aanbevelingen praktisch uit te werken en in concrete maatregelen aan de 
raad voor te leggen.

Tijdspad

Idealiter zou in de raadsvergadering van 26 mei besloten kunnen worden om eind juni een extra 
raadsvergadering bijeen te roepen. 

Het presidium, of een door het presidium aangewezen delegatie van alle raadsfracties, zou dan eind 
mei de brief aan de inwoners, instellingen en verenigingen kunnen vaststellen. Als de brief begin juni 
wordt verstuurd zouden we eind juni de eerste reacties kunnen bespreken. Wellicht kan er na de 
zomer een volgende raadsvergadering belegd worden voor de nagekomen reacties, nieuwe 
ontwikkelingen en het vaststellen van de eerste maatregelen. 



Bijlage 1
Conceptbrief

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Zou u ons willen helpen? We willen graag beter inzicht krijgen in de gevolgen van de coronacrisis 
voor onze gemeente en ideeën opdoen om ondersteuning te bieden.
 
Sinds begin maart zijn er veel beperkende maatregelen getroffen tegen het coronavirus. Dat heeft 
grote gevolgen gehad voor iedereen in onze samenleving. Bedrijven, verenigingen en instellingen 
moesten hun deuren sluiten. Mensen konden niet meer naar hun werk of werden ontslagen. 
Verpleeghuizen werden gesloten voor bezoek. Ouderen kregen niet altijd meer de hulp en 
ondersteuning die ze nodig hebben. De gevolgen van het coronavirus zijn voor iedereen merkbaar.

Het lijkt erop dat de situatie aan het verbeteren is. De IC’s liggen niet meer overvol, de ziekenhuizen 
hervatten voorzichtig de normale zorg. Heel langzaam worden de maatregelen versoepeld. 
We zijn er echter nog lang niet en de 1 ½ meter samenleving kan nog wel eens lang gaan duren.

De gemeenteraad wil beter inzicht krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor onze 
samenleving. Belangrijker nog is om uit te zoeken wat we kunnen doen om met zijn allen zo goed 
mogelijk uit de crisis te komen. Zou u ons willen helpen door de onderstaande vragen te 
beantwoorden? Wij verzamelen de informatie die we uit onze samenleving krijgen en gaan proberen 
om in een speciale raadsvergadering alles op een rij te zetten. Daarna kunnen we samen bekijken 
welke mogelijkheden de gemeente Westerveld heeft om ondersteuning te bieden. De gemeente 
kan onmogelijk het leed dat velen van u getroffen heeft of de financiële schade die u heeft 
ondervonden, goedmaken. Maar we kunnen wel proberen een helpende hand uit te steken. 
Daarvoor is het allereerst nodig om goed inzicht te krijgen in de gevolgen van het coronacrisis. Uw 
ervaringen zijn daarbij van groot belang.

Dit zijn onze vragen:

1. Kunt u aangeven wat de invloed is van de coronacrisis voor uw bedrijf, organisatie of de 
mensen die u vertegenwoordigt;

2. Zijn er (landelijke) steunmaatregelen waar uw organisatie gebruik van kon maken en zo ja, 
heeft u daar gebruik van gemaakt;

3. Heeft u de komende tijd landelijke steunmaatregelen nodig;
4. Kunt u ondersteuning van de gemeente gebruiken en zo ja, waar denkt u dan aan;
5. Heeft u misschien andere opmerkingen of tips die Westerveld kunnen helpen om de 

coronacrisis zo goed mogelijk te doorstaan?

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

de voorzitter van de gemeenteraad van Westerveld,

H. Jager
burgemeester



Bijlage 2
Aan te schrijven organisaties

Cultuur
Muziekcentrum, Scala, particuliere muziekdocenten, cultuurdocenten
Musea, Maatschappij van Weldadigheid
Shakespeare-theater, Stichting Kolonieconcerten
Toneelverenigingen, muziekverenigingen, zangverenigingen en koren
Bibliotheek
Afvaardiging van kunstenaars en ateliers

Sport
Sportverenigingen, 
Zwembaden, sporthallen
Sportscholen
Dans en Energie

Welzijn
WMW, Naobuur Vledder, dorps- en buurthuizen
Voedselbank, Kledingbank, kringloopwinkels
Dorpsgemeenschappen, buurtverenigingen
Sociaal ombudsvrouw

Ouderen
Ouderenbonden
Ouderensport, ouderenrecreatie
Mantelzorg, Zonnebloem

Gezondheidszorg
Huisartsen
Zorgbelang Drenthe
Thuiszorg
Fysiotherapeuten
GGD, GGZ

Mensen met een beperking
Mee
dagopvang

Bedrijfsleven
Horeca
Toeleveranciers
Ondernemersverenigingen

Zorg
Huisartsen
Thuiszorg
Jeugdzorg
2e lijn

Recreatie
Recron, Vekabo, SVR
Recreatieschap

Kerken
Onderwijsinstellingen
Kinderopvang
Naleving coronamaatregelen

VRD
wijkagenten


