
Vragen over Corona t.b.v. de raadvergadering 28 mei 2020. 
Hieronder zijn de ontvangen vragen vanuit de raad met betrekking tot corona opgenomen. 
Dat is op basis van thema gedaan. Bij iedere vraag is aangegeven door welke fractie deze is 
ingediend. Het antwoord van het college op de vraag is cursief weergegeven. 
 
Openbare orde en veiligheid 
1. Is er zicht op, dat nu de situatie in wat rustiger vaarwater lijkt te komen/meer onder 

controle is, dit weer wordt afgeschaald en gemeenten weer meer hun eigen zaken 
kunnen en mogen regelen? Of is de omvang van de crisis (landelijk/wereldwijd) bepalend 
en zal om die reden de veiligheidsregio bevoegd gezag blijven? (CDA) 
Gegeven de huidige situatie is het goed om in een GRIP 4 situatie te zitten. Dat voorkomt 
al te grote verschillen tussen de gemeenten onderling. Het vereist wel enorm veel overleg 
tussen de lokale burgemeester en de regioburgemeester. 
 

2. Momenteel is de GRIP-4 situatie van kracht, hetgeen betekent dat er een 
noodverordening op regionaal niveau is afgekondigd. Hoe kijkt het college / 
burgemeester naar deze bestuurlijke situatie, nu het er naar uitziet dat het Corona-virus 
nog wel enige tijd ‘onder ons’ zal zijn? (Wij Putten) 
Als boven. Overigens acteert de voorzitter van de VNOG lokaal met name op aangeven 
van de lokale bestuursorganen. Via de periodieke raadsinformatiebrieven informeren wij 
u zo goed mogelijk. Onder de gegeven omstandigheden is dat het hoogst haalbare. 
 

3. Hoe is in onze gemeente de samenwerking tussen Boa’s en politie als het gaat om de 
bestrijding van de Corona crisis en het handhaven van de maatregelen? (CDA) 
Er is sprake van een goede samenwerking. Waar nodig of gewenst vindt afstemming 
plaats. Dat geldt overigens ook ten aanzien van de BOA’s van Leisurelands. 

 
4. Door wie worden de diensten (Politie en Boa’s) geïnstrueerd en welke instructies krijgen 

zij mee? (CDA) 
Dat gebeurt ten aanzien van de BOA’s door de burgemeester, waar nodig in samenspraak 
met de voorzitter van de VNOG. De instructie richting BOA’s is om toezicht te houden op 
naleving van de Coronamaatregelen, waarbij de inzet door de omstandigheden wordt 
bepaald. De instructie voor de politie verloopt via de korpschef, die ook regelmatig 
overleg met de burgemeester heeft.   
 

5. Wie stuurt in deze situatie de Puttense BOA’s aan? Formeel en feitelijk? (Wij Putten) 
Zie onder 4, zowel formeel als feitelijk.  

 
6. In de landelijke media zijn berichten verschenen over incidenten waarbij Boa’s zijn 

belaagd, zijn er in onze gemeente incidenten geweest op dat vlak? (CDA) 
Dat is gelukkig niet het geval. 

 
7. In Raadsbrief 7 wordt melding gemaakt van ca. 35 Corona gerelateerde PV’s die door 

plaatselijke Boa’s zijn uitgeschreven. Heeft de politie ook PV’s uitgeschreven in Putten, 
zo ja, hoeveel? (CDA) 
De politie heeft in Putten circa 25 processen-verbaal uitgeschreven. De plaatselijke BOA’s 
inmiddels 37. 



 
8. Hoe is het toezicht geregeld m.b.t. Corona in bijvoorbeeld verzorgingshuizen en 

bedrijven (slachterijen etc.)? (Wij Putten) 
In beginsel zorgen instellingen en bedrijven zelf voor protocollen, die gericht zijn op 
voorkoming van verspreiding van het coronavirus, al dan niet met behulp van 
brancheorganisaties. Dat geldt ook voor het toezicht op de naleving daarvan. In geval 
van grootschalige uitbraak van het virus of signalen dat één en ander niet op orde is, 
kunnen politie en BOA’s gerichte actie ondernemen. 
 

9. Hoe zijn de ervaringen in Putten/ wat is het beeld m.b.t. de handhaving van de 
noodverordening? De ‘boete’ is fors en levert ook een ‘strafblad’ op? (Wij Putten) 
De ervaringen met betrekking tot de handhaving van de noodverordening in Putten wijken 

niet significant af van ervaringen in naburige gemeenten. Het aantal processen-verbaal 

(zowel door politie als de BOA’s) past in de lijn. Bij een veroordeling door een 

strafrechter voor een overtreding wordt over een strafblad gesproken als er sprake is van 

een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of opgelegde boete van minimaal 100 euro. 

Hoewel de boete bij overtreding dit bedrag overstijgt, is de meerderheid van de Tweede 

Kamer van oordeel dat dit niet tot een strafblad moet leiden.  

 
 

Economie, recreatie en toerisme 
1. Per 1 juni mogen restaurants en terrassen weer open. In de restaurants mogen 30 

klanten aanwezig zijn. Voor terrassen gelden geen maximaal aantal klanten maar is de 

1,5 meter afstand leidend. Hoe coulant is de gemeente om horecaondernemers (tijdelijk) 

meer ruimte te bieden voor de terrassen? (CDA) 

Wij zijn met de WCP en de lokale horeca in gesprek over een plan van aanpak om het 

winkelcentrum van Putten zoveel mogelijk coronabestendig te maken. Onderdelen van 

het plan zijn het ruimte bieden aan voetgangers en voldoende onderlinge afstand kunnen 

houden, meer ruimte voor terrassen creëren en inzetten op een gezamenlijke vorm van 

toezicht op de naleving van de maatregelen. Bij instemming met dit plan neemt de 

oppervlakte voor terrassen substantieel toe. Hiervoor is geen huur verschuldigd, maar 

uitsluitend leges. 

 

2. Vanaf 1 juni as. zal naar verwachting steeds meer mogelijk zijn met als gevolg een verder 

toenemende drukte op straat. Terrassen zijn weer mogelijk etc. Hoe gaat het college om 

met het gebruik van de openbare ruimte? Zijn of worden nog specifieke maatregelen 

getroffen, bijvoorbeeld op de woensdagen en zaterdagen? (Wij Putten) 

Zie de beantwoording onder 1. De extra maatregelen voor het centrum zullen met name 

van kracht zijn op de drukke (winkel)momenten. 

 

3. Hoe kijkt het college aan tegen de opsplitsing van de woensdag weekmarkt en met name 

tegen de situatie nabij de ‘Nieuwe Kerk’? Denk daarbij aan drukte, verkeersafwikkeling 

ter plaatse en beheersbaarheid. (Wij Putten) 

Op verzoek van de marktcommissie is naar een tweede marktlocatie op zoek gegaan, 

zodat ook de non-food-kramen terug konden keren. Dit was en is in het belang van de 

individuele ondernemer, maar ook voor het voortbestaan van de markt op langere 



termijn. Ter voorkoming van te grote drukte op één marktlocatie is opsplitsing geboden. 

Daarbij is bewust gekozen voor een tweede locatie, die aan de andere zijde van het 

centrum ligt én al vaker voor standplaatsen wordt benut. Dat versterkt de loop naar 

(door) het centrum en maakte de uitvoering eenvoudiger. Met name het parkeren is een 

aandachtpunt. Om die reden zijn en worden bezoekers ook opgeroepen om zoveel 

mogelijk per fiets of lopend naar de markt te komen. Overigens is sprake van een 

tijdelijke locatie, die noodzakelijk is vanwege de uitvoering van het Centrumplan.   

 

4. Ook de Provincie Gelderland heeft geld vrijgemaakt voor ondersteuning van gemeenten 

in de bestrijding van de crisis, onder andere wordt genoemd ‘ondernemingen in de 

sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme of gemeenschapsvoorzieningen tegemoet 

wil komen omdat zij schade lijden door de COVID-19 maatregelen’. Maakt onze 

gemeente al gebruik van deze regeling? Zo ja, op welke wijze, zo nee, gaan we dat op 

korte termijn doen? (CDA) 

Wij zijn met deze regeling bekend en inventariseren momenteel welke (onderdelen van) 

maatregelen mogelijk op deze wijze (mede)gefinancierd kunnen worden. Dat vraagt ook 

enige tijd, omdat de eerste concrete financiële effecten van de crisis pas langzamerhand 

inzichtelijk worden.  

 

5. Is het college in gesprek met bedrijven/uitzendorganisaties in Putten waar veel 

arbeidsmigranten? (CU) 

Het college is in gesprek met bedrijven waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn, in het 

bijzonder de slachterijen. 

 

6. Neemt het college een actievere rol in het informeren van arbeidsmigranten op 

bijvoorbeeld camping Kolthoorn? (CU)  

Dat is het geval. Er is al in een vroeg stadium ingezet op informatievoorziening in 

verschillende talen, waarin de VNOG het voortouw heeft genomen. 

 

7. Is de informatie voor arbeidsmigranten ook beschikbaar in de moedertaal en wordt deze 

informatie actief verspreid? (CU) 

Zie het antwoord hierboven onder 6. 

 

8. Hoe gaat het college om met het actuele nieuws rondom slachterijen (ook in Putten 

aanwezig) en de huisvesting van arbeidsmigranten? (Wij Putten) 

Het college is in gesprek met de twee grootste ondernemingen in Putten op dit vlak. Zij 

hebben gemeld aan de voorgeschreven eisen te voldoen.  

 

9. Hoe ziet op dit moment het algemene economische beeld eruit in Putten. Wat is de 

eerste indruk? (Wij Putten) 

Het beeld is divers: er zijn ontegenzeggelijk ondernemers die hard door de coronacrisis 

worden geraakt, zeker in de horeca (of daaraan gerelateerd) en in de intensieve 

veehouderij. Bij degenen die contactberoepen uitoefenen is inmiddels weer enige 

verlichting, maar de afgelopen periode heeft wel impact gehad. Er zijn ook ondernemers 



voor wie deze periode gunstig uitvalt.    

 

Sociaal domein 
1. Welke afspraken heeft het college gemaakt met lokale zorgaanbieders over de 

continuïteit in de ondersteuning aan de kwetsbare inwoners (jong en oud) en hun 
mantelzorgers? (Gemeentebelangen)  
We moedigen aanbieders aan om, als dit nodig is, alternatieve manieren van 
ondersteuning te leveren. We hebben regelmatig contact met de aanbieders om ze te 
informeren over bijvoorbeeld maatregelen/ richtlijnen, goede voorbeelden van 
alternatieve vormen van ondersteuning van andere aanbieders en om te monitoren hoe 
aanbieders hun zorg inzetten. Om te zorgen dat de zorg kan worden gecontinueerd, zijn 
er ook financiële afspraken gemaakt met de aanbieders. De gepubliceerde richtlijnen 
vanuit het Rijk en RIVM zijn ons uitgangspunt.   

 
2. Heeft het college in beeld welke alternatieven er voorhanden zijn als de reguliere zorg 

niet verleend kan worden door de maatregelen rond Covid-19 (Gemeentebelangen).  
Ja, wij hebben de aanbieders gevraagd welke maatregelen ze getroffen hebben en hoe zij 
de zorg hebben georganiseerd. Voorbeelden van alternatieve vormen van 
ondersteuning zijn: wandelen of fietsen, digitale dagbesteding, telefonisch contact of 
beeldbellen en 1-op-1 dagbesteding. 
 

3. De huidige crisis legt grote druk op de gezinnen. In uw raadsinformatiebrief van 10 april 
zegt u: “Extra aandacht gaat uit naar kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen”.  
Heeft u inmiddels deze kinderen in beeld? Hoe heeft u deze ‘extra aandacht’ vorm 
gegeven? (SGP) 
Dankzij de nauwe samenwerking en alle inzet van maatschappelijke en professionele 
organisaties, onderwijs en gemeente gaan wij ervan uit dat wij de meeste kwetsbare 
jeugdigen in beeld hebben. De vorm van extra aandacht verschilt per situatie. Jeugdigen 
die al een vorm van jeugdhulp ontvingen bleven, vaak in aangepaste vorm, 
ondersteuning ontvangen. Voorbeelden van extra aandacht zijn opname van een kind in 
de noodopvang maar er zijn ook situaties waar gedurende deze periode extra jeugdhulp 
is ingezet. Het is desondanks niet uit te sluiten dat er kwetsbare situaties onder de radar 
zijn gebleven. Het is dan ook van belang dat we gezamenlijk alert blijven en elkaar weten 
te vinden om passende oplossingen te blijven bieden in het belang van de inwoners van 
Putten.  

    
4. Heeft het college in beeld wat er voor cliënten geregeld moet worden voor bijvoorbeeld 

dagbesteding, ontmoetings- en wijkcentra, scholen voor speciaal onderwijs die tijdelijk 
sluiten, waardoor mensen noodgedwongen thuis zitten en mantelzorgers zwaarder 
belast worden (Gemeentebelangen).  
Voor jeugdigen (tot 14 jaar) is sinds de corona-maatregelen gelden noodopvang 
georganiseerd. Deze noodopvang was beschikbaar voor gezinnen met cruciale beroepen 
en kwetsbare gezinnen. Voor jeugdigen tot 18 jaar die onvoldoende zelfredzaam zijn en 
er sprake was van overbelasting in de thuissituatie, konden deze gezinnen gebruik maken 
van een passende dagopvang bij o.a. een zorgboerderij.   
De ondersteuning die ingezet wordt om mantelzorgers te ontlasten, wordt zoveel 
mogelijk doorgezet, maar soms op een alternatieve manier. Om de dagbesteding 



weer 'fysiek’ mogelijk te maken zijn we momenteel aan het nagaan bij de locaties of het 
vervoer uitgevoerd kan worden, zodat iedereen op locatie kan komen. 
 

5. Wordt er door de gemeente een verhoging in het aantal zorgvragen verwacht binnen 
Jeugd en WMO? (CDA) 
Op dit moment zien wij voor Wmo geen toename in zorgvragen. We verwachten geen 
toename t.o.v. voor de Corona situatie, maar mogelijk wel complexere hulpvragen omdat 
dit uitgestelde hulpvragen zijn.  
Voor Jeugd is in enkele situaties sprake geweest van extra inzet. Dit betrof opvang van 
kinderen binnen kwetsbare gezinnen en extra contactmomenten met deze kinderen/ 
gezinnen.  
 

6. Hoe verloopt het verlenen van WMO-zorg en jeugdzorg? Hoe wordt omgegaan met 
nieuwe aanvragen? (Wij Putten) 
Wmo- en Jeugdzorg wordt gecontinueerd, alleen in sommige gevallen wordt dit op een 
andere manier geleverd. We nemen alle aanvragen in behandeling en proberen dit zo 
goed mogelijk af te handelen, waar dat mogelijk is, met de inachtneming van de RIVM-
richtlijnen. 

 
7. Wat zijn de ervaringen van Welzijn Putten en Stimenz rondom Corona? (Wij Putten) 

Het aantal zorgvragen binnen Jeugd lijkt zich licht te stabiliseren. Wel is van belang dat 
de nodige zorg zoveel mogelijk wordt gecontinueerd (zie verder onder 10.) 
Bij Welzijn Putten en Stimenz is er geen sprake van een blijvende toename aan 
hulpvragen als gevolg van corona. Dit past in de lijn van wat er in de regio wordt gezien 
en wij zelf ervaren. Dat lijkt ook te passen bij het algehele beeld in Putten. Wij zijn 
wekelijks in overleg met deze partijen om te kijken op welke wijze de hulpvraag van onze 
burger nog nadrukkelijk in beeld kunnen krijgen. 
 

8. In de eerste toespraak van onze koning over deze crises vroeg hij aandacht voor het 
‘eenzaamheidsvirus’.  Meerdere keren heeft u terecht de Puttense samenleving 
gecomplimenteerd voor het omzien naar elkaar. Dat neemt niet weg dat er zeer 
waarschijnlijk eenzame ouderen zijn die niet in beeld zijn bij organisaties, kerken, 
mantelzorgers. Heeft het college op dit vlak actie ondernomen? Zo nee, is het college 
bereid dit te doen? (SGP) 
Wij zijn wekelijks in overleg met Welzijn Putten en Stimenz om te kijken op welke wijze de 
hulpvraag van onze (eenzame) inwoner nog nadrukkelijk in beeld kunnen krijgen. 
Concreet is er onder andere uitgekomen dat we vrijwilligers als wijkcoach gaan proberen 
in te zetten met een signalerende functie in de wijk. 
   

9. Welke financiële effecten verwacht de gemeente binnen Samenleving? (CDA) 
In zijn algemeen geldt dat het nog te vroeg is om daadwerkelijk de financiële effecten 
volledig in beeld te hebben. Maar het nieuwe normaal zal gaan leiden tot een toename 
van kosten dan wel een afname van diensten om diverse aspecten betaalbaar te houden. 
De gemeente voert in het kader van de crisis voor het rijk de ToZo regeling uit. Zoals u is 
bericht is hiervan in Putten ruim gebruik gemaakt. Daarnaast wordt er binnen de reeds 
bestaande rijksregeling, de BUIG (de bijstand), rekening gehouden met meer aanvragen. 



Ook houden we rekening met een toename in aanvragen voor schuldhulpverlening en 
minimaregelingen.  
Zorgaanbieders worden doorbetaald, daarbij wordt zoveel mogelijk binnen de bestaande 
indicaties betaald. Wel maken zorgaanbieders meerkosten. Meerkosten als gevolg van de 
coronacrisis worden mogelijk vergoed. Het is nog niet duidelijk hoe het Rijk gemeenten 
gaan compenseren in deze meerkosten.  
 

10. Staat de gemeente in contact met instanties over de te verwachtte effecten op de zorg? 
(CDA) 
Ten aanzien van jeugdzorg moedigen we aanbieders aan om, als dit nodig is, alternatieve 
manieren van ondersteuning te leveren. We hebben regelmatig contact met de 
aanbieders om ze te informeren over bijvoorbeeld maatregelen/richtlijnen, goede 
voorbeelden van alternatieve vormen van ondersteuning van andere aanbieders en om te 
monitoren hoe aanbieders hun zorg inzetten. De uitvoering van jeugdhulp is de afgelopen 
periode, binnen de mogelijkheden om de 1,5 meter afstand te 
waarborgen, voortgezet. Dit houdt in dat veel jeugdhulp digitaal/telefonisch heeft 
plaatsgevonden. Bij crisis- of zeer zorgelijke situaties heeft er face-to-face hulp 
plaatsgevonden.   
Een aantal vormen van jeugdhulp (diagnostiek, schoolobservaties) is stil komen te 
liggen en worden sinds 11 mei weer stapsgewijs opgestart 
 

11. Heeft de gemeente in beeld of er Putten situaties zijn waarbij de onderwijsinstelling 
geen contact meer krijgt met leerlingen? (CDA) 
Er zijn geen situaties bekend waarin er geen contact is met leerlingen; wel is er een klein 
aantal kinderen dat (nog) niet naar school gaat. Het betreft dan vooral kinderen die zelf 
een aanzienlijk verhoogd risico lopen of waarvan gezinsleden een aanzienlijk risico 
lopen. Deze kinderen zijn in beeld bij de scholen. 

  
12. Staat de gemeente in contact met jeugdinstanties, onderwijsinstellingen en verenigingen 

over het alert zijn op signalen van afwijkend gedrag bij kinderen bijvoorbeeld door een 
onveilige thuissituatie of een isolement (CDA). 
Er is frequent contact met jeugdinstanties en onderwijsinstellingen, waarbij signalen met 
betrekking tot een onveilige thuissituatie of isolement extra aandacht krijgen. De meeste 
(sport)verenigingen zijn pas weer vanaf 11 mei met trainingen gestart, waardoor er nog 
weinig informatie beschikbaar is. 
 

13. Uit het jaarverslag van de voedselbank blijkt dat er een grotere afname is in Putten dan 
voorheen. Verwacht de gemeente hierin ook een effect van de Coronacrisis? (CDA) 
De voedselbank geeft aan dat er met name de laatste weken een stijging is van het 
aantal aanvragen. Het gaat daarbij om enkele gezinnen extra ten opzichte van het 
reguliere aantal. Het is aannemelijk dat er een relatie ligt met de coronacrisis. 
 

14. Zijn er in Putten de afgelopen weken in verhouding meer verwijzingen gegeven voor de 
voedselbank? (Wij Putten) 
Zie onder 13. 
 



15. Zijn er signalen dat inwoners in financiële problemen komen en aankloppen bij de 
gemeente? (Wij Putten) 
Hier zijn tot nu toe geen signalen van. Vanuit het contact met ondernemers m.b.t. de 
TOZO-regeling komen daarvan ook weinig signalen. Ook in het aantal 
bijstandsaanvragen zien we tot nu toe geen stijging. Wel houden we rekening met een 
toename in aanvragen voor schuldhulpverlening en minimaregelingen. 
  

Samenleving 
1. Is het college in gesprek met kerken over de maatregelen rondom COVID-19? (CU) 

Sinds de coronacrisis is er vanuit de gemeente een aantal malen contact met de kerken 
gezocht via het predikantenconvent. Het contact gaat vooral over de wijze waarop 
binnen de regels uitvoering kan worden gegeven aan de maatregelen. Daar is en wordt 
op verschillende manieren invulling aan gegeven: er worden diensten met een minimale 
bezetting via een livestream uitgezonden, maar er zijn ook gemeenten die de 
mogelijkheid benutten om het maximum aantal van 30 aanwezigen toe te laten. 

   
2. Als het college in gesprek is, is het college bekend met de wensen van de kerken? (CU) 

Zie het antwoord hierboven: de wensen zijn verschillend. 
 
3. In de raadsinformatiebrieven schenkt u speciale aandacht aan het onderwijs, de horeca, 

sport, winkels, jeugdhulp, bedrijven enz. Grote afwezige zijn de kerken. Wat is de reden 
daarvan? Ook kerken worstelen met de interpretatie/ toepassing van de landelijke regels 
om de samenkomst van de gemeente verantwoord te laten plaatsvinden. Is het college 
bereid met de kerken hierover in overleg te gaan om e.e.a. af te stemmen? (SGP) 
Deze bereidheid is er en ook richting predikantenconvent geuit. Vooralsnog is de focus op 
hoe één en ander gaat verlopen wanneer 100 personen een kerkdienst mogen bezoeken.  
 

4. Is het college bereid om met kerken out of the box te denken over oplossingen om 
verantwoord open te gaan? (CU) 
Zie hierboven. 
 

5.  Het aantal door de GGD geregistreerde Corona gevallen in Putten is op dit moment 
relatief gezien beperkt. Hoe denkt het college in de komende weken en maanden de 
gewenste gedragsverandering bij onze inwoners en gasten vast te houden? (Wij Putten) 
De gewenste gedragsverandering wordt lokaal ondersteund door mee te denken met 
ondernemers, instanties en verenigingen en zo nodig alternatieven aan te geven. 
Daarnaast zijn er de reminders op de gemeentepagina, de maatregelen in het 
centrumgebied, enz. Handhaving vormt uiteraard het sluitstuk hierin, waarbij de inzet 
niet zozeer is om boetes op te leggen maar om het doel van de maatregelen te 
onderstrepen.  
 

6. Hoe verloopt het opstarten van het basisonderwijs in Putten? (Wij Putten) 
Het verloopt zonder problemen. 

 
7. Hoe staat het met de kinderopvang in Putten mede i.r.t. het opstarten van het 

basisonderwijs? (Wij Putten) 



Zowel het basisonderwijs als de kinderopvang in Putten zijn goed in staat om onderwijs 
c.q. opvang te leveren. Vanuit de gemeente is er regelmatig contact hierover, zodat zo 
nodig snel geschakeld kan worden. 
 

8. Hoe vergaat het de sportverenigingen, Stroud, bibliotheek, Zwembad of andere 
maatschappelijke instellingen? Welke rol ziet het college voor zichzelf hierin? (Wij 
Putten) 
- Het is voor veel sportverenigingen nog te vroeg om de definitieve schade in te kunnen 
schatten. Onder andere omdat het landelijk steunpakket nog nader uitgewerkt moet 
worden. De verenigingen hebben wel een voorzichtige schatting gemaakt en de financiële 
schatting loopt nogal uiteen. Van € 3.500 voor de ene vereniging oplopend tot € 45.000 
schade voor de andere vereniging. Wij zijn hierover in contact met de Puttense Sport 
Federatie en enkele individuele vereniging. Voor volgende week staat er een afspraak 
met Stichting Binnensport Putten gepland. Hun totale omzet van deels maart, geheel 
april, mei en juni is weggevallen.   
- Stroud verwacht een omzetdaling van 60%. De omzet daling bestaat uit het volledig 
wegvallen van de horeca en alle verenigingen, SOS kinderdorpen, Evangelische Gemeente 
en het Theater, die niet meer komen. 
- De Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft nog niet de precieze cijfers op dit moment. Wel 
is duidelijk dat het aantal digitale uitleningen de afgelopen periode fors is toegenomen. 
Verder hebben de meeste deelnemers bij het Taalhuis hun deelname voortgezet via de 
digitale route. De Bibliotheek verwacht medio juni 2020 meer duidelijkheid te hebben 
over de gevolgen van de afgelopen maanden. Zij zullen alle betrokken gemeenten 
hierover dan informeren. 
- Ook het Bosbad kampt met grote financiële tegenvallers als gevolg van de maatregelen. 
Wij zijn hierover in gesprek met het bestuur van het Bosbad. 
 - Tot slot is er incidenteel al een andere maatschappelijke instelling die zich meldt. Onze 
verwachting is dat er meer volgen. 
Vooralsnog gaat het college met alle partijen in gesprek, wordt meegedacht over 
maatregelen ter beperking van (financiële) schade, tegemoetkoming geboden in 
bijvoorbeeld uitstel van betaling waar mogelijk en geïnventariseerd wat nodig is voor 
doorstart. Tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden die rijk en provincie bieden, 
zodat dit bij doorstart betrokken kan worden.   
 

Bestuur en organisatie 
1. Heeft Corona invloed op de voortgang van het collegewerkprogramma? (Wij Putten) 

Zeer zeker, omdat een groot deel van de ambtelijke capaciteit op dit moment in extra 
maatregelen c.q. ondersteuning gaat zitten en overigens ook het werken op afstand voor 
belemmeringen zorgt. Op dit moment is het te vroeg om aan te geven waarin dit zich 
concreet vertaalt. 

 


