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Onderwerp: raadsbrief corona  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Werken en leven onder de omstandigheden tijdens een (corona)crisis trekken zichtbaar een 

behoorlijke wissel op de samenleving, niemand uitgezonderd. Corona heeft een enorme impact op 

ons huidige leven, maar we kunnen tegelijk stellen dat de gevolgen van deze crisis ook op onze 

toekomst een stempel zullen drukken. Momenteel is nog sprake van een GRIP-4 waarbij de 

bevoegdheid voor het vaststellen van beleid bij de voorzitter van de veiligheidsregio ligt. De 

corona-crisis is in een nieuwe fase beland. Op termijn zal worden afgeschaald waardoor niet langer 

sprake is van GRIP-4 en er meer bevoegdheid bij de gemeente komt te liggen.  

 

De versoepelende maatregelen stap-voor-stap brengen met zich mee dat er meer verwacht wordt 

van de lokale overheden en er dus meer vragen richting gemeente komen. De versoepelingen van 

de corona-maatregelen leiden tot het stapsgewijs opstarten van verschillende werkzaamheden die 

door de coronamaatregelen stil zijn komen te liggen. Liever vandaag dan morgen is de wens dat we 

weer ‘normaal’ met elkaar kunnen werken en leven. Dat zal niet in één keer gaan gebeuren, maar 

alleen heel geleidelijk en gedoseerd en onder de voorwaarde dat het virus goed onder controle 

blijft.  In deze brief informeren wij u over de opstartfase.  
 

 

Gewijzigde dienstverlening 

De afgelopen periode zijn het BWRI werkbedrijf en groenbedrijf weer opgestart op zodanige wijze 

dat voor de medewerkers een veilige werkplek met inachtneming van de RIVM-richtlijnen is te 

garanderen. Ook de sociale teams werken inmiddels weer vanuit verschillende locaties. 

Uitgangspunt blijft dat als het contact zonder huisbezoek of gesprek op locatie kan, dit wordt 

gedaan. In aanvulling hierop kunnen op meerdere geschikte locaties op afspraak weer inwoners 

worden ontvangen en het afleggen van huisbezoeken wordt versoepeld.  
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Het zwembad is weer geopend voor banenzwemmen, ouder en kind zwemmen, en recreatief 

zwemmen voor de jeugd t/m 12 jaar in het bezit van een zwemdiploma. De zwemmers moeten zich 

wel aan enkele richtlijnen houden. Zo mag er uitsluitend na telefonische reserveringen gezwommen 

worden en moet er zowel voor als na het zwemmen thuis gedoucht worden. De zwemmers worden 

op meerdere plekken in het zwembad op de aangescherpte hygiëneregels en op de anderhalve 

meter afstand gewezen.  

 

 

Ondernemers 

De Rijksoverheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het 

leven geroepen om de ondernemers die door de corona-crisis financiële problemen hebben te 

ondersteunen. In totaal zijn er 1019 aanvragen ingediend waarvan 937 zijn toegekend: 807 

aanvragen levensonderhoud, 48 aanvragen bedrijfskrediet en 82 aanvragen levensonderhoud en 

bedrijfskrediet. 

 

De horeca is per 1 juni weer gedeeltelijk open. Dit betekent dat er weer terrassen mogen 

worden ingericht, maar wel met inachtneming van de coronamaatregelen. Dit kost meer ruimte, 

waardoor de ondernemer minder gasten kan ontvangen. Om ondernemers tegemoet te komen 

hebben wij besloten de mogelijkheid te bieden om terrassen onder voorwaarden uit te breiden. 

Ondernemers kunnen een verzoek om uitbreiding of opstelling van een nieuw terras via een 

eenvoudig meldingsformulier (aanvraagformulier) indienen bij de gemeente. Doordat de terrassen 

worden gemeld, hebben wij in beeld waar terrasuitbreiding plaatsvindt en kunnen 

terraseigenaren actief worden geïnformeerd over de voorwaarden die gelden voor de 

terrasuitbreiding. Hierdoor kunnen wij erop toezien dat de uitbreiding veilig en 

zonder overlast gebeurt. 

 

 

Onderwijs 

De basisscholen en ook het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn weer gestart en daarmee ook het 

leerlingenvervoer. In week 23 was sprake van onduidelijkheid in de protocollen leerlingenvervoer 

voor het speciaal voortgezet onderwijs. Deze onduidelijkheid is inmiddels weggenomen waardoor 

ook het leerlingenvervoer voor deze doelgroep is gestart met ingang van 8 juni jl.   

 

 

Organisatie 
Werkprocessen krijgen op verschillende manieren nu standaard te maken met het corona-thema. 
Dat betekent dat Corona-vraagstukken een plek moeten gaan krijgen in de reguliere bedrijfsvoering 
en processen en meer dan tot nu toe in de lijn zullen worden gebracht. Ook betekent dit dat we 
langzamerhand weer op locatie kunnen gaan werken. Dit geldt zowel voor het bestuur als voor de 
medewerkers. Tot 1 september blijft de norm werk thuis, tenzij. Vanaf 15 juni wordt het mogelijk 
om met inachtneming van de coronamaatregelen te vergaderen in de diverse gemeentelijke 
gebouwen.  
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We gaven al eerder aan dat Corona een enorme impact heeft op onze samenleving. Als Midden-
Groningen doen we er alles aan om dit een goede plek te geven, zowel voor onze inwoners, 
bedrijven, instellingen en organisaties als voor ons bestuurlijke en ambtelijke apparaat. Onze boa’s 
en toezichthouders steken veel energie in het contact met de samenleving over het naleven van de 
coronamaatregelen. Het beeld daarvan stemt in zijn algemeenheid tot tevredenheid.  
De kracht die we de afgelopen maanden hebben laten zien door gezamenlijk op te trekken geeft 
ons het vertrouwen dat Midden-Groningen de impact van de Corona-crisis een goede plek weet te 
geven. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


