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Aan de leden van de gemeenteraad
via de griffier mw. C.M. de Heus

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum:
Z. 56453 24 april 2020

Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen Verzonden:
Mevr. mr. W. Heeg (035) 65 59 536

Onderwerp: Beantwoording vragen CDA over voortgang
raadswerk en Covid-19 crisis

Geachte leden van de raad,

De fractie van het CDA heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college over de
voortgang van het raadswerk en de Covid-19 crisis. Bij deze beantwoorden wij de vragen.

Vraag 1:
Kunnen wij op zeer korte termijn met de raad via moderne communicatie vergaderen, om de
voorgang van de besluitvorming te bespreken?

Antwoord:
De afgelopen periode is er hard gewerkt om digitaal werken voor de gehele organisatie van
de gemeente Wijdemeren mogelijk te maken. De gemeenteraad is aangesloten op Microsoft
Teams en er is een koppellng gemaakt met NotuBiz, zodat vergaderingen live met beeld zijn
te volgen. Verder ontvangen de raadsleden binnenkort een @wijdemeren.nl account om de
toegang tot Microsoft Teams makkelijker te maken.

Landelijk is de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten,
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ van kracht die ook
digitale besluitvorming in raadsvergaderingen mogelijk maakt. Hier zitten wel haken en ogen
aan die de voorzitter van de raad met het presidium zal bespreken in het maken van de
afweging tussen een fysieke en een digitale raadsvergadering.

Vraag 2:
Kunt u een overzicht verstrekken van de raadsvoorstellen die momenteel worden voorbereid?

Antwoord:
Standaard is er een overzicht van de raad.svoorstellen die in voorbereiding zijn, namelijk de
‘Lange Termijn Agenda’ van het college. Deze wordt maandelijks geactualiseerd en
doorgesproken met de agendacommissie.
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Vraag 3:
Is er een risico op vertraging van raadsvoorstellen? Ofwel is er voldoende ambtelijke
capaciteit, ondanks de huidige situatie? Zo ja, hoe denkt u dit weer in te lopen.

Antwoord:
De (loco)burgemeester heeft uw raad vanaf de start van de crisis wekelijks in een update van
de voortgang van de maatregelen en consequenties op de hoogte gesteld. Wat betreft het
functioneren van de ambtelijke Organisatie is het zo dat de omschakeling naar digitaal werken
snel is gemaakt. In die zin verwachten wij geen vertragingen in werkzaamheden en is er ook
geen probleem met de ambtelijke capaciteit. Wel is het zo dat bijvoorbeeld landelijk de
invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en de behandeling van dit soort onderwerpen in
overleg met de agendacommissie naar achteren is geschoven. Ook voorstellen waar
inwonerparticipatie bij gewenst is lopen enige vertraging op.
Binnenkort ontvangt u een aparte brief over de planning van de kadernota.

Vraag 4:
Kan er meer inzichtelijk worden gemaakt welke activiteiten worden ondernomen in het kader
van de Covid-19 crisis? In het bijzonder denken wij hierbij aan ouderen, ondernemers,
kwetsbaren, kinderen etc.

Antwoord:
De gemeente heeft bestuurlijk en ambtelijk regelmatig contact met ondernemers, groot en
klein, in alle sectoren, met (sport)clubs, met diverse brancheverenigingen en doelgroepen. Op
basis hiervan houdt de gemeente zicht op hoe wordt omgegaan met de huidige situatie, waar
ondernemers en verenigingen tegenaan lopen en waar de gemeente mogelijk nog kan
ondersteunen. Over de maatregelen die de gemeente neemt heeft het college de raad een
aparte raadsinformatiebrief (2020-Rl-19) gestuurd gedateerd op 22 april 2020. Ook hiervan is
verslag gedaan in de wekelijkse updates die de raad heeft ontvangen.

Vraag 5:
Op welke manier houdt u overzicht over de (financiële) consequenties die de Covid-19 crisis
met zich meebrengt, denk bijvoorbeeld in het bijzonder aan ondernemers, ZZP’ers en én
verenigingen. Ontwikkelt u hiervoor speciale maatregelen? Zo ja, welke maatregelen zijn dit?

Antwoord:
In het kader van de crisisorganisatie is er zowel lokaal als binnenkort ook regionaal, een
werkgroep herstel- en nazorg ingericht. Deze werkgroep heeft tot taak om de financiën die
gerelateerd zijn aan de Covid-19 crisis in beeld te brengen. Daarbij maken wij onderscheid
tussen directe en indirecte kosten. Directe kosten raken de Organisatie direct (extra capaciteit,
out of pocket kosten voor bebording etc). Indirecte kosten zijn alle overige kosten zoals
bijdragen aan ondernemers, ZZP’ers, onderwijs en kinderopvang etc. Aan het college wordt
tweewekeljks over de financiële consequenties gerapporteerd, voor zover die nu inzichteljk
en kwantificeerbaar zijn.
Regionaal is een werkgroep nazorg in oprichting die zich gaat bezighouden met de gevolgen
van de crisis op de gemeentelijke dienstverlening, de sociaal economische gevolgen en de
maatschappelijke gevolgen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,
de secretaris, de burgemeester,
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