
 

 

 
 

 
 
 
RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
20R.00323 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 20 maart 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon : T. Vermeulen 

Tel.nr. : 8292 

E-mailadres : vermeulen.t@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Gemeentelijke aanpak ontwikkelingen rondom COVID-19 

 

Kennisnemen van: 

 

De impact die COVID-19 met zich meebrengt voor de samenleving in Woerden en Oudewater, en de wijze 
waarop de gemeentelijke organisatie omgaat met de uitdagingen die dat met zich meebrengt. 

Inleiding: 

 

Sinds de ontwikkelingen rond het Coronavirus in een stroomversnelling zijn geraakt hebben de colleges 
van Woerden en Oudewater besloten om gezamenlijk op te trekken in de aanpak van deze situatie en 
hebben hiervoor de crisisorganisatie geactiveerd. In deze RIB willen wij u op hoofdlijnen laten weten hoe 
onze gemeentelijke crisisorganisatie werkt in deze situatie. Momenteel zijn wij bezig met vertalen en 
monitoren van Rijksmaatregelen naar onze lokale situatie en faciliteren wij waar nodig onze inwoners en 
organisaties. In de komende periode zullen wij ons ook richten op de vraagstukken die op lange termijn 
zullen gaan spelen. Hierover zullen wij u op termijn via een RIB informeren.   

Kernboodschap: 

Woerden en Oudewater trekken gezamenlijk op 
De colleges van Woerden en Oudewater hebben besloten om een gezamenlijke aanpak te hanteren, omdat 
gebruik wordt gemaakt van een en dezelfde crisisorganisatie. Dit is een goed uitgangspunt dat aansluit bij 
afspraken in regionaal verband om dezelfde werkwijze te hanteren. Uiteraard bestaat aandacht voor de lokaal 
maatwerk. 
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Inrichting crisisorganisatie 
GRIP 4 is reeds enige tijd van kracht. Dit betekent dat sprake is van een incident dat de gemeentegrenzen 
overstijgt. Hierbij ligt de leiding in handen van de voorzitter van de veiligheidsregio, in ons geval dhr. Van 
Zanen. Hij wordt hierin ondersteund door een regionaal beleidsteam (RBT). Hierin hebben o.a. zitting de de 
Hoofdofficier van Justitie, directeur Publieke gezondheid, directeur Veiligheidsregio en politie. Zij houden zich 
op hoofdlijnen bezig met de bestuurlijke aanpak van COVID-19 voor alle 26 regiogemeenten. Zo is de 
noodverordening van kracht bij besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio. Bevoegdheden ten aanzien 
van de openbare orde, voor zover niet Corona-gerelateerd, blijven bij de 26 individuele burgemeesters 
belegd.  

 
De ontwikkelingen rondom COVID-19 werpen in praktijk een aantal belangrijke vraagstukken op:  
 

1. Hoe wordt de continuïteit van onze dienstverlening richting inwoners, eigen organisatie en 
gemeenteraad gewaarborgd? 

2. Hoe pakt de gemeente op een goede manier haar rol bij het doorvoeren van alle (Rijks)maatregelen 
en die van het Regionaal Beleidsteam van De VRU? 

3. Communicatie richting bevolking, monitoren van gevoelens onder onze inwoners en het 
onderhouden van bestuurlijke contacten met vertegenwoordigers van organisaties zoals onderwijs, 
bedrijfsleven, Ferm Werk, Kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties. 

 
Gemeentelijk beleidsteam 
Zoals eerder aangegeven is binnen de veiligheidsregio een Regionaal Beleidsteam (RBT) opgestart, op 
gemeentelijk niveau is een beleidsteam ingesteld. Hierin zijn zowel Woerden als Oudewater bestuurlijk 
vertegenwoordigd en worden de hoofdlijnen van het beleid uitgezet. Het gemeentelijke beleidsteam 
functioneert onder het RBT en verzorgt de bestuurlijke aanpak op lokaal niveau. Het beleidsteam komt elke 
dag van 10:00 – 11:00 uur bij elkaar en zet actiepunten uit bij twee ondersteunende teams.  
 
Het gemeentelijk beleidsteam bestaat uit een aantal functionarissen, waarbij voor iedereen geldt dat in het 
kader van continuïteit ook aan aflossing is gedacht: 
 

- Burgemeesters (wisselend voorzitterschap) 
- Wethouders volksgezondheid 
- Gemeentesecretarissen 
- Beleidsmedewerkers Communicatie 
- Beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid 
- Administratieve ondersteuning 

 
Team Continuïteit  
Het Team Continuïteit werkt aan continuïteitsvraagstukken die o.a. betrekking hebben op dienstverlening 
zoals benoemd in vraagstuk 1. Onder leiding van de gemeentesecretaris komt dit team eenmaal per dag, 
direct na het beleidsteam, bij elkaar. De kritieke processen binnen de gemeente zijn geïdentificeerd en er 
wordt continu gewerkt aan het waarborgen van deze processen. Eveneens wordt gekeken naar het algemene 
beeld van de organisatie zoals ziekteverzuim, mogelijke vraagstukken zoals mogelijke ondercapaciteit bij 
specifieke afdelingen en zorgt de griffier in samenspraak met de organisatie de continuïteit richting uw raad.  
 
Operationeel Team 
Operationeel Team is een samengesteld projectteam dat zich bezighoudt met vraagstukken 2 en 3.  De focus 
ligt op het vertalen van de Rijksmaatregelen naar de lokale realiteit en het onderhouden van contact met de 
samenleving in brede zin – inwoners, ondernemers en stakeholders als scholen en stichtingen. Enerzijds 
door vragen, zorgen en mooie initiatieven te monitoren en faciliteren. En anderzijds door voorlichting aan de 
samenleving te verzorgen. Het Operationeel Team komt tweemaal per dag samen om de voortgang te 
bewaken.  
 
In onderstaand organogram is dit schematisch weergegeven. Voor het Operationeel Team geldt dat deze 
flexibel is ingericht en alle vraagstukken oppakt die op de gemeenten afkomen. Op dit moment betreffen dat 
bv. het organiseren van noodopvang voor kinderen van inwoners met een beroep uit een cruciale sector, het 
faciliteren van vrijwilligersaanbod en lokale hulpvragen, maar ook het lokaal verwerken van de 
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noodvoorzieningen die de Rijksoverheid op economisch vlak heeft getroffen. Ook is in deze situatie de 
voorzitter van de veiligheidsregio het bevoegd gezag aangaande openbare ordemaatregelen die aan deze 
crisis gerelateerd zijn, waardoor ook de handhavingsstrategie daarop moet worden aangepast.  
 
 
 

 

 

Financiën: 

Dit voorstel kent geen financiële gevolgen. 

Vervolg: 

 

Voor de meest actuele, en meer gedetailleerde, informatie over de lokale stand van zaken verwijzen wij u 
naar de liveblog van de gemeenten.  

Bijlagen: 

 

Geen bijlagen 
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Burgemeester (wnd.) Gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 

 

W.G. Groeneweg  W. Tempel 
 


