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Onderwerp: Raadsbrief corona-maatregelen  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Het coronavirus houdt ons land en daarmee ook onze gemeente in de greep. Om onze belangrijkste 

dienstverlening en besluitvorming zo goed mogelijk op peil te kunnen houden, hebben wij een 

aantal maatregelen moeten treffen. Daarover hebben wij de afgelopen dagen gecommuniceerd via 

de website. In deze brief informeren wij u over de getroffen maatregelen tot nu toe.  

 

 

Gewijzigde dienstverlening 

De dienstverlening van Burgerzaken (bijvoorbeeld identiteitsbewijzen, rijbewijzen, aangifte 

geboorte of overlijden) vindt met de sluiting van het loket in Muntendam uitsluitend plaats in 

Hoogezand en Slochteren. Onze diensten blijven beschikbaar voor inwoners en bedrijven. De 

gemeente Midden-Groningen is normaal (telefonisch en via sociale media)  bereikbaar tijdens de 

gebruikelijke openingstijden. Wel sturen we vooral aan op digitale en/of telefonische 

dienstverlening en benadrukken we de hygiënemaatregelen van het RIVM. 

Ook de afvalbrengpunten zijn tijdens de gebruikelijke openingstijden geopend. In de praktijk is 

gebleken dat veel inwoners in deze periode gebruik maken van de dienstverlening bij de 

afvalbrengpunten. Om te kunnen waarborgen dat inwoners onderling en ten opzichte van de 

medewerkers voldoende afstand kunnen bewaren hebben we besloten om  bij het groenafval 

brengpunt in Sappemeer niet meer dan 5 bezoekers en de afval brengpunten in Hoogezand en 

Slochteren niet meer dan 3 bezoekers per keer toe te laten.  

De inzameling van afval gaat vooralsnog ongewijzigd door, met uitzondering van het ophalen van 

textiel.  
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Gemeentelijke Kredietbank (GKB) en BWRI 

De locatie van de Gemeentelijke Kredietbank (Kerkstraat 38a, Hoogezand) is gesloten. De GKB is 

telefonisch bereikbaar tijdens de gebruikelijke spreekuren. De dienstverlening van BWRI vindt 

plaats op de locatie aan de Haydnlaan 2 in Hoogezand.  

De uitbetalingen (uitkeringen en weekgeld) blijven plaatsvinden zoals gebruikelijk. 

 

 

Sociale teams 

De dienstverlening van de sociale teams blijft beschikbaar. Vragen voor de sociale teams vinden bij 

voorkeur telefonisch plaats. Alleen de locatie van Sociaal Team Zuid, Melkweg 145 Hoogezand blijft 

beschikbaar, maar alleen na overleg en voor uitsluitend urgente situaties. Daarbij heeft het Sociaal 

Team extra aandacht voor de ouderen en kwetsbare kinderen in onze gemeente. 

De andere locaties van de sociale teams zijn gesloten. 

  

 

Ondernemers 

Ook voor ondernemers heeft het Corona-virus gevolgen. Eerder deze week besloot onze regering al 

dat zelfstandige ondernemers, die door de Coronacrisis financiële problemen hebben, financiële 

ondersteuning voor levensonderhoud kunnen aanvragen bij de gemeente. De 

uitvoeringsvoorschriften voor deze regeling worden momenteel uitgewerkt door het Rijk. Wij 

kunnen ons echter voorstellen dat niet elke ondernemer kan wachten op deze uitwerking en 

daarom hebben we besloten dat ondernemers een voorschot kunnen aanvragen en urgente gevallen 

ontvangen een voorschot van maximaal € 250,- euro. Op dit moment hebben we aan 10 

ondernemers een voorschot verleend.    

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een betalingsregeling dan wel uitstel van betaling aan te 

vragen via de website.  

 

Onderwijs 

We hebben contact gehad met de schoolbesturen en de kinderopvang organisatie over de opvang  

voor kinderen met ouders in cruciale beroepen. Zowel de schoolbesturen en de kinderopvang 

organisaties hebben dit voortvarend en adequaat opgepakt. We hebben de organisaties verzocht om 

door te gaan met de huidige aanpak en ons op de hoogte te houden van de situatie en eventuele 

knelpunten.  

 

Organisatie 

In de organisatie is een corona-team geformeerd. Dit team komt onder leiding van de 

gemeentesecretaris dagelijks bij één voor het bespreken van de kritische processen en mogelijke 

knelpunten in de organisatie. Daarnaast hebben we onder leiding van de burgemeester een corona 

beleidsteam geformeerd, waarin alle externe vraagstukken aan de orde komen.  

 

Voor de organisatie geldt de regel: Je werkt thuis, tenzij je in het kader van jouw rol in een 

kritisch proces geacht wordt op locatie aanwezig te zijn. Mensen met gezondheidsklachten werken 

te allen tijde thuis.  

De processen Contactplein (directe klantcontacten), Afvalinzameling, Storingen openbaar gebied, 

WMO/Jeugdzorg (spoedeisende zaken), ICT/telefonie/DIV/Informatiebeveiliging, Uitbetalingen, 
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betalingsverplichtingen en gemeentelijke belastingen, Vergunningen, Communicatie en Bestuurlijke 

besluitvorming zijn als kritisch proces aangemerkt. We willen de dienstverlening aan onze inwoners 

zoveel mogelijk voortzetten. De organisatie loopt daarom dagelijks de kritische processen door  om 

te beoordelen of we de dienstverlening in stand kunnen houden dan wel om te kijken welke 

beheersmaatregelen genomen kunnen worden om de dienstverlening zo goed als mogelijk in stand 

te houden.  

 

De Corona crisis vergt veel van iedereen, ook van de mensen in de organisatie. We zien dat onze 

medewerkers zich goed houden aan de instructies, dat er veel wordt ingelogd in het 

thuiswerksysteem, dat kritische werkprocessen soms onder druk staan met name als gevolg van 

knelpunten in de bezetting, maar nog steeds goed functioneren en dat er sprake is van veel 

samenhorigheid en creativiteit om het werk en de dienstverlening door te laten lopen. 

 

 

De getroffen maatregelen gelden in elk geval tot 6 april, de voorlopige termijn die onze regering 

heeft genoemd in deze Corona-crisis. Mochten wij in deze periode aanvullende maatregelen treffen 

die van invloed zijn op de dienstverlening dan informeren wij u daarover middels een raadsbrief.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


