
 

Hof van Twente – nieuwsbericht coronacrisis 

 

 

Bericht uit de fractie – Yvonne Nijhof 

 

Het coronavirus gaat niemand voorbij, zo ook niet de politiek. De laatste raadsvergadering 

was 3 maart en het is afwachten wanneer de volgende plaats gaat vinden. Terecht, ook wij 

moeten ons aan de afspraak houden om zoveel mogelijk fysiek bijeen te komen te 

vermijden. Gelukkig heeft het kabinet ingestemd met de spoedwet digitaal vergaderen. Dit is 

een tijdelijke noodoplossing die het mogelijk maakt dat gemeenten digitaal kunnen 

vergaderen en stemmen om zodoende de continuïteit van het bestuur te waarborgen 

evenals de rechtmatigheid van besluitvorming. De besluitvorming moet uiteraard openbaar 

blijven. Dit kan, de vergadering wordt live uitgezonden op beeld. 

Het zal nog een hele uitdaging worden want hoe ga je dan om met praktische zaken als 

stemmen, spreektijden en interrupties?.  

We gaan het zien maar onze wens is nadrukkelijk dit te beperken tot alleen die besluiten die 

echt door moeten gaan en geen uitstel dulden.  

Wekelijks vergaderen de fractievoorzitters met de burgemeester via video vergaderen om 

bijgepraat te worden over de stand van zaken met betrekking tot de huidige situatie. Het is 

duidelijk dat er dagelijks wordt geschakeld en prioriteiten moeten worden gesteld.  

Video vergaderen doen we nu ook met de fractie. Wekelijks hebben we een vast tijdstip van 

vergaderen om elkaar op de hoogte te houden en problemen met elkaar te bespreken. 

Het belangrijkste wat wij nu als raadsleden kunnen doen is volgens mij alert zijn in je 

omgeving, een luisterend hebben voor mensen die dat nodig hebben en signalen en 

knelpunten oppakken en adresseren. Als u hulp nodig hebt, doe dan een beroep op ons. We 

zijn er voor elkaar. 

 

De fractie spreekt haar waardering en dank uit voor al degenen die dag en nacht klaar staan 

voor onze inwoners en steekt hen een hart onder de riem in deze heftige tijden. 

 

Bij deze een ode aan alle zorgmedewerkers in de Hof van Twente. 

 



 

 

Ik wens u en al uw dierbaren veel gezondheid en sterkte. 

 

Yvonne Nijhof 

Fractievoorzitter CDA Hof van Twente. 

 

 

Bericht van de wethouders  – Harry Scholten en Pieter van Zwanenburg 

 
Het college heeft een videoboodschap opgenomen voor onze inwoners, zie 

https://twitter.com/gemhofvantwente/status/1245360329590288384?s=21 

Gemeentelijke organisatie 

De belangrijke en gevoelige bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie zijn goed op 

orde. Hier ligt onze prioriteit, waarbij openstaan en goed communiceren met onze inwoners 

en instellingen/ondernemers etc.voorop staat. Gelukkig is onze gemeentelijke organisatie 

goed uitgerust, wij zijn nog steeds gezond. Echter op sommige vlakken moeten en maken 

we even een pas op de plaats daar ook de gezondheid van onze medewerkers voorop 

staat.  Enkele medewerkers blijven en moeten vanuit het gemeentehuis werken maar de 

meesten werken vanuit hun thuis situatie. Onze automatisering staat dit ook toe en daar 

hebben we nu in deze crisistijd veel voordeel bij. Als college spreken we ook onze 

waardering en complimenten uit aan onze mensen want ze doen het toch allemaal maar, 

grote klasse. Ook gaan onze complimenten naar onze inwoners/ondernemers/ZZP’ers/zorg- 

en hulpverleners/instellingen en verenigingen, eigenlijk naar ons allemaal, want we nemen 
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onze verantwoordelijkheid.  Samen moeten we het doen waarbij onze houding en gedrag 

alles bepalend is. Daar blijven we als college telkens op wijzen. 

 

Financiële gevolgen 

Het coronavirus gaat ons allemaal raken, ook financieel, dat moeten we ons goed realiseren. 

Onze eerste zorg qua financiën is de liquiditeit van dit moment van ondernemers/instellingen 

en verenigingen en we richten ons dan ook vooral op uitstel van betaling van onze 

belastingen voor een ieder voor wie dit nu van toepassing is. Via onze website kunnen zij op 

eenvoudige wijze dit gerealiseerd krijgen waarbij zijzelf wel de eerste stap moet zetten maar 

daarna gaat het bijna vanzelf.  Mocht dit via de website echt niet lukken dan volstaat een 

mail aan info@hofvantwente.nl ook, met daarin dan graag naam, aanslagnummer, bedrag en 

korte motivatie van het verzoek tot uitstel. We verwijzen verder naar de landelijke 

maatregelen van zowel Rijksoverheid, provincies maar ook van de overkoepelende 

organisatie die bij de instellingen/verenigingen/(zorg)ondernemers horen.  

 

Schuiven met subsidies (naar voor te halen) en betalingen huur etc. (naar achteren te 

schuiven) is echt maatwerk. We zijn bereid daarin mee te denken maar daarbij hanteren we 

wel gelijke kaders die gelden voor alle instellingen/verenigingen in onze gemeente waarmee 

wij een subsidierelatie hebben. Hiervoor is maatwerk nodig en wij zullen per situatie bekijken 

wat nodig is.  

Hierbij is het belangrijk dat men ons tijdig meeneemt in hun problematiek en ons informeert 

zodat we samen kunnen komen tot passende stappen, de eerste stap zullen ze dus zelf 

moeten zetten. Hierbij moet men zich wel realiseren dat op enig moment in de tijd alles weer 

genormaliseerd moet worden. Onze rijksoverheid heeft “diepe zakken” en neemt gelukkig 

daadkrachtige stappen maar ook wij zijn als gemeente daar sterk afhankelijk van. 

 

Sport en kunst/cultuur 

Sporten in teamverband of op een accommodatie gaat nu even niet lukken maar thuis 

bewegen met een springtouw of ouderwets hink-stap-sprong levert ook goede resultaten op 

kan ik uit eigen ervaring meegeven. 

Kunst- en cultuurinstellingen gaan het ook zwaar krijgen maar ook voor hen geldt 

bovengenoemde als het gaat om financiën en verder zit daar heel veel creativiteit die straks, 

als het allemaal voorbij is, er zeker weer uit komt, we hebben vertrouwen. 

 

Sociaal Domein 

Ondanks dat door de gevolgen van het Corona-virus grotendeels vanuit huis gewerkt wordt, 

bereiken de inwoners van HvT ons op alle aspecten van het sociaal domein. Het 
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beeldbellen, naast telefonisch contact, wordt meer en meer ingezet doordat men vanuit huis 

werkt. Anderen technologische hulpmiddelen worden via Technologie en Zorg Academie 

ingezet. 

In crisessituaties worden wel huisbezoeken afgelegd. 

 

Jeugd 

Het aantal aanvragen bij jeugd loopt gewoon door. Door de contacten met de 

zorgaanbieders is er bij de jeugdcollega’s goed zicht op casuïstiek. Ook met de externe 

verwijzers blijft de afstemming gezocht worden, dus dat werkt prettig. 

Bij jeugd is afgesproken dat er wekelijks contact is met de gezinnen, ofwel door ons ofwel 

door de hulpverlener. Bij de regisseurs gebeurt dit in alle casussen, de consulenten maken 

een inschatting waar dit nodig is. In het algemeen is het contact met de zorgaanbieders 

jeugd goed; instanties willen meedenken over en meewerken aan oplossingen, er wordt veel 

maatwerk afgesproken. 

Er is op dit moment ook plek voor crisesplaatsingen, de jeugdregisseurs en  de 

hulpverlenende instanties beoordelen gaan dan wel huisbezoek. Meldingen bij Veilig Thuis 

Twente nemen toe, maar omdat men bij is met de wachtlijst, kunnen ze deze gelijk 

oppakken. 

 

Onderwijs en Kinderopvang 

Salut (AMW) en GGD gaan binnenkort een brief sturen naar alle gezinnen waarin vermeld 

staat wat Salut kan bieden. Deze brief wordt via de scholen verspreid onder de ouders. 

Omdat er nu veel ouders met hun kinderen thuis zitten, kan dat bij sommigen tot 

spanningen leiden. In de brief wordt aangegeven dat deze ouders met hun vragen terecht 

kunnen bij Salut. Zij geven aan een luisterend oor te willen zijn en zij kunnen wellicht 

signalen opvangen van situaties waar het niet goed gaat. Voor jongeren die extra aandacht, 

begeleiding of ondersteuning nodig hebben, wordt maatwerk geleverd ook in afstemming 

met speciaal onderwijs. 

Er zijn wel zorgen voor als deze situatie langer gaat duren; hoe gaat het dan met de 

wachtlijsten, met de intakes van nieuwe cliënten en met de thuissituaties als er gedurende 

langere tijd niet de zorg kan worden geboden die nodig is. 

 

WMO 

Bij de WMO regisseurs is ook inzicht in wat er speelt en is er wekelijks contact met de 

cliënten. Bij met name dagbesteding of Huishoudelijke ondersteuning is dit complexer. Door 

WMO consulenten wordt er een belronde gedaan langs de thuiszorgorganisaties en 

dagbestedingslocaties om zo gewenste ondersteuning of betrokkenheid in beeld te houden. 



Het beeldbellen, naast telefonisch contact, wordt meer en meer inzet.  Er ontstaan ook 

alternatieven: Eén van de aanbieders dagbesteding is bezig soort thuispakketjes voor 

mensen te maken, zodat ze thuis ook wat te doen hebben. Of i.p.v. dagbesteding enkele 

uren individuele ondersteuning. 

Indien er een crisissituatie is, gaan de WMO regisseurs wel op huisbezoek. Verder worden 

alle huisbezoeken op dit moment vervangen door telefonische uitvragen.  

 

Mantelzorg 

Het coronavirus heeft een grote impact op mantelzorgers omdat de sociale contacten zijn 

beperkt of vrijwel geheel wegvallen. De kans op overbelasting en ontsporing neemt daardoor 

toe.  Daarom heeft Salut aan alle bij hen bekende mantelzorgers een nieuwsbrief 

gestuurd. En in de komende periode gaat Salut een belronden doen om alle mantelzorgers 

even te kunnen spreken en te peilen hoe het gaat. Uit de eerste gesprekken blijkt dat de 

eenzaamheid onder deze groep nu wel toeneemt. 

 

Samen moeten we het doen waarbij ons aller gedrag uiteindelijk mede bepalend is voor het 

succes dat we gaan hebben in de strijd tegen dit akelige virus. 

 

Pieter van Zwanenburg en Harry Scholten, CDA wethouders Hof van Twente. 

 

Bericht uit de provincie Overijssel  – Ben Eshuis 

 

Onze wekelijkse gang naar het Provinciehuis in Zwolle voor het houden van Commissie- of 

Statenvergaderingen is vanwege de Coronacrisis al enkele weken onmogelijk. Dat geldt 

helaas ook voor het bijwonen van vergaderingen of het afleggen van de voor ons zo 

belangrijke werkbezoeken elders in de provincie. In ieder geval zal dat tot 28 april ook zo 

blijven. Daarom proberen we als Statenleden, met behulp van de uitstekende 

internetverbindingen in onze provincie, zoveel mogelijk ‘vanuit huis’ te werken. Als fractie 

doen we dat door wekelijks ‘online’ met elkaar te vergaderen en door met elkaar te mailen, te 

appen en te bellen. Ook commissievergaderingen en informatiebijeenkomsten houden we 

als Statenleden zoveel mogelijk ‘online’. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de eerstvolgende 

vergadering van Provinciale Staten. Deze vergadering staat gepland voor 22 april 

aanstaande. 

 

Ondanks alles streven we er dus naar om als CDA-fractie maar ook als Provinciale Staten 

ons werk zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Dat geldt ook voor vragen die er bij u 

leven of voor opmerkingen die u wilt maken over het werk van ons als Provinciale Staten. 



 

Dus hebt u vragen of opmerkingen: Schroom niet en bel, mail of app met ondergetekende! 

Mijn mailadres is: eshuisben@gmail.com. En telefonisch ben ik bereikbaar op: 06-27591381. 

 

Ben Eshuis, CDA statenlid Overijssel. 
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