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Inleiding: 
 
In deze bizarre tijd door het Corona virus, zijn er vanuit de landelijke politiek allerlei 
maatregelen in het leven geroepen om burgers en bedrijven te ondersteunen. 
Wekelijks worden wij als raad, middels een mail, op de hoogte gebracht hoe het een 
en ander door de gemeente wordt opgepakt en uitgewerkt. 
Wij lezen en kunnen hieruit opmaken dat er hard gewerkt wordt, om de maatregelen uit 
te voeren. Hiervoor willen wij u complimenteren. 
 
 
Het CDA heeft enkele vragen en opmerkingen. 
 
 
Uit de samenleving komen er signalen van verenigingen op gebied van sport en 
cultuur, dat zij onder druk komen te staan door de huidige Corona maatregelen. 
 
Vraag (technisch) 
Is dit signaal ook bij de gemeente binnen gekomen?  
 
Antwoord: 
Wij delen uw zorg ten aanzien van de consequenties van de crisis op verschillende delen en 
sectoren van de samenleving. Daarom onderhouden wij op diverse manieren contact met de 
samenleving over de effecten van de huidige Corona crisis. Wij proeven ook zorg bij de 
verenigingen op het gebied van sport en cultuur.  
 
Wij zijn erg benieuwd naar de signalen die bij u binnenkomen en zouden daar graag 
deelgenoot van worden. Zoals wij ook de afgelopen weken in de wekelijkse memo aan u een 
oproep hebben gedaan om signalen met ons te delen. Op die manier kunnen we samen 
vinger aan de pols houden en blijven verkennen of en hoe we als gemeente van betekenis 
kunnen zijn. 
 
 

Vraag (bestuurlijk/technisch) 
Gaat de Gemeente Bronckhorst bijdragen om na Corona een leefbare gemeente te 
blijven op gebied van cultuur en sport. 
 
Antwoord: 
De gemeente gaat op dit moment coulant om met huur/subsidie verplichtingen naar de sport- 
en cultuurverenigingen. We hebben geen signalen gekregen over acute 
liquiditeitsproblemen. We beraden ons, nadat duidelijk is welke compensatieregelingen er 



 
 

 

vanuit de centrale overheid voor sport en cultuur komen, op welke wijze wij de verenigingen 
verder kunnen ondersteunen. Daar waar mogelijk, mede gezien de beperkende 
maatregelen, proberen we deze vraag ook te koppelen aan de uitwerking vitale 
verenigingen. 
 

Vraag (bestuurlijk/technisch) 
Op welke wijze wordt dit kenbaar gemaakt en zichtbaar en merkbaar in de 
samenleving? 
 
Antwoord: 
De lijn die we uitdragen is het beleid zoals dat door uw gemeenteraad is vastgesteld. We 
communiceren met de samenleving op verschillende manieren. Ook bijzonderheden als 
gevolg van Corona blijven wij actief communiceren via de algemene communicatiemiddelen 
of in het direct contact met diverse verenigingen en organisaties. 
 
In deze tijd zou je misschien even een pas op de plaats of juist grote sprongen willen 
maken.  
Biedt de gemeente Bronckhorst haar ondernemers nu voldoende ondersteuning en 
ruimte om nu en ook na Corona te kunnen ondernemen in Bronckhorst. 
 
Het CDA ziet voor het belang van ondernemend Bronckhorst en ook daarbuiten, met in 
achtneming van de RIVM voorschriften, dat zaken doorgang moeten vinden en niet 
door de Corona maatregelen vertraagd moeten worden. 
 

Vraag (bestuurlijk/technisch) 
Hoe staat de gemeente Bronckhorst in dit dilemma? 
 
Antwoord: 
Het dilemma is herkenbaar. Ons uitgangspunt is dat zaken door blijven gaan en zo min 
mogelijk vertraging op moeten lopen. Signalen van inwoners, organisaties en ondernemers 
die erop duiden dat plannen of processen aanpassing vragen nemen wij serieus. Wij staan in 
nauw contact met de ondernemers. Ondersteuning vindt ook financieel plaats via de 
verschillende regelingen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de ondernemers in onze 
gemeente. Ook hier houden we vinger aan de pols en kijken we hoe we als gemeente 
kunnen blijven aansluiten. 
  
 
Vraag (technisch) 
Lopen er zaken vertragingen op? Zo ja welke en wat is de oorzaak van de vertraging? 
 
Antwoord: 
Ons streven is zoveel mogelijk door te laten gaan. Daarbij zoeken wij afstemming bij 
betrokken partijen. Op onderdelen betekent dit dat er aanpassingen zijn omdat wij of 
betrokken partijen bijvoorbeeld andere prioriteiten hebben agv Corona of omdat 
bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Daarnaast heeft de eerste periode van de lockdown 
ook bij de gemeente voor een belangrijk deel gevraagd om inzet op extra taken agv de crisis.  
 
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van de eerste Tussenrapportage. Daarin 
zullen wij u verder informeren over de voortgang van taken en werkzaamheden. Daarin zal 
ook duidelijk worden op welke taken vertraging is opgelopen agv Corona. 
 
 
 



 
 

 

Op de rem staan voor ondernemers vindt het CDA in deze periode niet wenselijk. 
Graag zien wij een stimulerend beleid in plaats een terughoudend beleid. 
 

Vraag (bestuurlijk/technisch) 
Hoe kunnen wij zien dat de gemeente de stimulerende en aanjagende rol neemt? 
 
Antwoord: 
Zoals aangegeven werken we zoveel mogelijk zoals voorheen. Op onderdelen doen wij extra 
inzet. Daarover wordt u via de wekelijks memo door ons geïnformeerd. De samenleving 
informeren wij via de diverse communicatie-kanalen 
 

Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de Perspectiefnota. Daarin besteden wij aandacht 

aan de langere termijn effecten van de Coronacrisis en zullen wij ook aangeven dat we 

vooral willen investeren op onderdelen die duurzaam bijdragen aan de samenleving voor de 

toekomst en juist ook een injectie geven aan de economie. 

 
 
Vraag (bestuurlijk/technisch*) 
Wat doet de gemeente actief om vertraging in de processen voor ondernemers te 
voorkomen? 
 
Antwoord: 
Enerzijds blijft de werkwijze zoveel mogelijk hetzelfde. Anderzijds leveren we ook extra 
inspanningen: 

- De Accountmanagers hebben veel contacten met ondernemers, er zijn overleggen 
met ondernemersverenigingen, verschillende ondernemers zijn bezocht en gebeld 

- Ook de wethouder Economie heeft veevudig overleg met de diverse ondernemers en 
brancheverenigingen. 

- Op regionaal niveau dragen we bij aan www.Achterhoekverbindt.nl als platform voor 
contact met en tussen ondernemers en bij de initiatieven die daaruit voortkomen. Dat 
was bij aanvang gericht op de maakindustrie, maar ondertussen wordt ook gewerkt 
aan uitbreiding naar detailhandel. 

- Voor de toeristische sector werken we samen met Achterhoek Toerisme aan de 
optimale ondersteuning van de bedrijven in deze sector. 

- Er is een speciale website voor de regelingen voor ondernemers: 
www.bronckhorst.nl/home/ondernemen  

 
Vraag: (bestuurlijk/technisch*) 
Staan er nu aanbestedingen gepland of op de rol? En lukt het om deze planning te 
halen? 
 
Antwoord: 
Aanbesteding voor onderhoud aan en in de openbare ruimte lopen conform planning.  
  
 
Het CDA is voorstander om deze zoveel mogelijk door te laten gaan, zodat we de 
economie aan de gang houden. 

 
Vraag: (technisch/bestuurlijk*) 

http://www.achterhoekverbindt.nl/
http://www.bronckhorst.nl/home/ondernemen


 
 

 

Worden er pogingen ondernomen werkzaamheden naar voren te halen, allemaal ten  
dienste van het draaiende houden van de economie. 
 
Antwoord: 
Gepland onderhoud aan wegen, riolering, gebouwen en groen voor het lopende 
begrotingsjaar wordt grotendeels conform planning uitgevoerd. In een aantal gevallen wordt 
met de uitvoeringstijd geschoven. Enerzijds om werkzaamheden die nu niet uitgevoerd 
kunnen worden in het tweede deel te plannen en anderzijds om werkzaamheden die nu juist 
heel goed uitgevoerd kunnen worden naar voren te halen. Voorbeeld hiervan is onderhoud 
en schilderwerkzaamheden in het gemeentehuis.  
 

 


