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Onderwerp: Stand van zaken Corona

Geachte raadsleden,

 
De corona pandemie heeft grote invloed op onze organisatie. Middels dit schrijven willen wij u informeren 
over de stand van zaken nu, over wat u van ons mag verwachten en over wat u –als raadslid- zou 
kunnen doen om een bijdrage te leveren.
 
Er is inmiddels sprake van een crisissituatie gedefinieerd als “Grip 4”. Dat is een crisis waarbij sprake is 
van een (boven)regionale impact. De crisisorganisatie is dan regionaal opgebouwd/ingevuld en wordt ook 
regionaal aangestuurd. Dit vindt plaats onder leiding van de voorzitter van de VRD, Marco Out, die 
daarmee ook overrulende bevoegdheden heeft gekregen. 
 
Een groot deel van de samenleving staat momenteel stil en probeert deze situatie zo ongeschonden 
mogelijk door te komen. Dat geldt ook voor onze organisatie. Bijna alle medewerkers werken inmiddels 
thuis, we doen zoveel mogelijk digitaal. Maar het betekent ook dat veel van onze medewerkers 
zorgtaken, kinderopvang, als ook onderwijs aan hun kinderen moeten combineren met hun rol als 
medewerker van onze organisatie. Dat vraagt veel van onze medewerkers en het doet een beroep op 
onze rol als goed werkgever. 
 
Ondertussen loopt een groot deel van de werkzaamheden gewoon door. De reguliere opdrachten voor de 
organisatie zijn niet afgenomen. Nog sterker, met name de bijzondere taken zijn toegenomen. 
Werkzaamheden inzake jeugdproblematiek en huiselijk geweld situaties vragen een zeer betekenisvolle 
rol van een deel van onze collega’s. Zij worden dagelijks geconfronteerd met zeer schrijnende 
problematiek die schreeuwt om acute oplossing. Wij zien hierin een enorme toename.
 
Een deel van onze medewerkers (op cruciale rollen in de crisisorganisatie) participeert momenteel in de 
regionale en/of lokale crisisorganisatie. Het gaat hierbij zowel om medewerkers van de sociale teams 
maar ook om medewerkers van bijvoorbeeld communicatie en veiligheid. Die medewerkers hebben we 
als gemeente dan niet meer zelf tot onze “beschikking”. Een regionaal verzoek van de VRD om capaciteit 
wordt in een Grip 4 crisis altijd ingewilligd, ook als dat ten koste gaan van Tynaarlose productie of meer 
algemeen Tynaarloos belang. Regionaal belang weegt nu zwaarder.  We verwachten nog een toename 
van het beroep dat de VRD op onze capaciteit gaat doen. In Tynaarlo hebben we een beleidsteam en 
twee operationele teams actief. Onze primaire processen zijn geduid om de noodzakelijke dienstverlening 
aan onze inwoners te kunnen blijven continueren. We doen tevens ons best om ook de (politiek) 
bestuurlijke besluitvorming te blijven continueren.
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Crisisorganisatie op dit niveau betekent ook dat eigenlijk niets meer vanzelfsprekend is. Niets gaat meer 
zoals we vooraf hadden verondersteld. Dat betekent dat voor alle gedane toezeggingen en bij u gewekte 
verwachtingen nu ook planningen moeten worden bijgesteld. U mag erop vertrouwen dat wij ons 
maximaal zullen inzetten om u hierover actief zo goed mogelijk te informeren.
 
Geplande grote "integrale' producties
De jaarrekening 2019 bevindt zich in een afrondende fase. Hoewel corona pas in 2020 ons land 
binnendrong, zijn we gedwongen om deze corona pandemie in onze jaarstukken een plek te geven als 
een zogenoemde gebeurtenis na balansdatum. Daar wordt momenteel aan gewerkt.
 
De voorjaarsbrief zal een zo goed mogelijke actualisatie zijn van de lopende begroting 2020. We doen 
ons best om de afwijkingen die wij nu in beeld hebben zo goed mogelijk te beschrijven, wetende dat we 
daarin niet compleet zullen zijn. De Perspectievennota 2020 is het kader waarbinnen de begroting voor 
2021 wordt opgesteld. Het is voor zowel het college als ook de raad het moment van integrale afweging 
van keuzes voor het uitvoeringsjaar 2021 (en soms ook verder). 
 
Het college heeft vooruitlopend op de kaders van de raad voorzichtigheidshalve de volgende opgave voor 
zichzelf gedefinieerd:

1. Uitgavenstop op het sociaal domein. De autonoom toenemende tekorten op met name jeugdzorg 
krijgen we nog niet onder controle. De effecten van de implementatie van het maatregelen pakket 
laten ook langer op zich wachten dan vooraf was verondersteld. Om ook op langere termijn 
goede zorg te kunnen bieden aan die jeugdigen, maar ook inwoners algemeen die onze zorg het 
hardst nodig hebben, zal het college met een “Nee, mits... Houding” gaan kijken naar alle extra 
en aanvullende verzoeken die aan het college worden aangeboden. We brengen in beeld wat 
onze wettelijke verplichte taak is en wat juridisch afdwingbaar kan worden opgeëist. Hiermee 
voorsorterend op keuzes die we wellicht later moeten gaan nemen om ter besluitvorming voor te 
leggen aan de raad.

2. De (financiële) gevolgen van de corona pandemie zijn nog (lang) niet te overzien, maar we weten 
zeker dat de impact enorm zal zijn. Ook financieel. Om die lasten te kunnen dragen heeft het 
college de organisatie gevraagd om voor alle nieuwe accenten op bestaand beleid, dan wel 
verzoeken voor nieuw beleid het principe van “de 3 O’s“ te hanteren. Onvermijdelijk, 
Onuitstelbaar en Onoverkomelijk. U zult deze terughoudendheid terugzien in de voorjaarsnota en 
de perspectieven nota.

3. We monitoren nu zo goed mogelijk om na afloop van de crisis, vanuit bedrijfsvoeringsaspecten te 
kunnen bekijken wat de opgelopen schade is en wat de gevolgen daarvan zijn voor de gedane 
toezeggingen en gewekte verwachtingen aan de samenleving en aan de gemeenteraad.

 
Deze “Grip 4” situatie vergt veel flexibiliteit en improvisatie van de organisatie. We zijn verheugd te zien 
dat vele collega’s zich welwillend storten op andere werkzaamheden. Dat ze alles doen wat nodig en 
wenselijk is, dat ze alles doen wat deze crisis vraagt, al valt het niet onder het reguliere werkpakket.
 
Wat kunt u doen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u (mogelijk zelfs vele) vragen heeft, wij weten dat u eigen voorkeuren 
heeft voor het realiseren van besluitvorming over bepaalde dossiers (en dat hoort ook zo in een politiek 
gestuurde organisatie). Wij realiseren ons dat politiek een eigen dynamiek hoort te hebben in een wereld 
die als "normaal" kan worden beschouwd. In de huidige situatie echter is er sprake van crisis, van 
noodverordening, van noodscenario's, van regionale aansturing en van op gaan in een groter belang. 
 
Dat maakt dat we zeker weten dat we afspraken over inhoud of termijnen, gedane toezeggingen en 
gewekte verwachtingen NIET kunnen nakomen. Wij rekenen op uw begrip. Wij verzoeken u voorts om 
voorlopig terughoudend te zijn met het stellen van vragen of het belasten van onze organisatie. Wij willen 
de zeer minimaal beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk inzetten voor de samenleving in de 
bestrijding van de verspreiding van het corona virus.
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Als volksvertegenwoordiger bent u voor ons een belangrijke ambassadeur. Daarom sluiten we graag aan 
bij de mail van de griffier aan de raad van 15 april jongstleden, waarin is verwezen naar de website van 
de gemeente Tynaarlo (met een aparte pagina over corona inclusief een directe link naar de site van het 
RIVM). Daar vindt u alle informatie die u kunt gebruiken bij uw rol als volksvertegenwoordiger voor het 
geval dat u benaderd wordt met vragen. Ontvangt u signalen uit de samenleving en mist u daarover 
informatie op de genoemde website, laat het ons dan weten via griffie@tynaarlo.nl. Wij zullen dan 
vervolgens kijken of deze informatie kan worden toegevoegd en/of de ambtelijk regievoerder verder 
inhoudelijk nog iets met deze signalen moet.
 
U mag erop vertrouwen dat we u actief blijven informeren over de stand van zaken.
 
 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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