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1. Huidige situatie rijksniveau
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B&W 

en 

Raad

VRU 

en 

GGD

GRIP 4 op maat, RBT en Noodverordening

Handhaving

Project, behoefte gemeenten leidend

Communicatie

Voorbereid op 2e golf

GGD en GHOR-processen

Integraal operationeel crisismanagement

COFU en gemeentesecretarissen, regionaal draagvlak

Psychosociale druk

Situatie achter de voordeur

1. Lokaal vs regionale taken en accenten 

Communicatie

Noodwet Covid-19

Economische / Financiële schade

Werkloosheid

Schuldproblematiek

OOV/Criminaliteit

Rouwverwerking

Noodwet Covid-19

Handhaving



2. Crisisorganisatie Stichtse Vecht

• Nauw contact met de 

huisartsen, GGD

• Afspraken over 

Kinderopvang

• Markten

• Sport

• Scholen

• Handhaving

• …

Opbouw organisatie
Raad: Informeren via RIB’s (1)

College van B&W: Informeren via de 

rondvraag (1)

Bestuurlijk overleg: Burgemeester, wethouder 

volksgezondheid, GS en 

hoofden actiecentra.

Coördinerend team: GS met hoofden van vier 

actiecentra OOV, publieke 

zorg, interne organisatie en 

communicatie

Vier actiecentra: OOV, publieke zorg, 

interne organisatie en 

communicatie.

(1) Frequentie is afhankelijk van de fase in de crisis.
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3. Huidige situatie Stichtse Vecht

• 108 positief geteste 

inwoners, 12 overledenen

• Ruim 1300 voorschotten 

ToZo

• Gemiddeld 3 keer zo veel 

aanvragen 

levensonderhoud

• 84 aanvragen Bijstand 

tegen 34 in 2019

Stand half juni 2020
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3. Huidige situatie Stichtse Vecht
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Stand per 17 juni 2020



3. Inschatting Financiële gevolgen voor 
Stichtse Vecht tot nu toe

Programma Kosten

Bestuur 518.929

Fysiek 994.000

Sociaal 685.166

Samenleving 647.000

Totaal 2.845.095
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Stand op 16 juni 2020



3. Compensatie

Het is nog niet duidelijk welke kosten het Rijk compenseert. Dat is nog niet in de 

meicirculaire verwerkt. Tot nu toe zijn toegezegd:

• Meerkosten aan zorgaanbieders voor de extra maatregelen vanwege corona. 

• Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen; 

• Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo; 

• Vergoeden eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke 

regelingen peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie;

• Vergoeden uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers;

• Handhaven maandelijkse betalingen bijstand op het niveau van het voorlopig 

vastgesteld budget; 

• Compensatie van de Sociale Werkbedrijven;

• Compensatie voor lokale culturele voorzieningen zoals bibliotheken, 

muziekscholen en musea. 

Stevige lobby naar het rijk op verschillende niveaus.
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4. Scenario’s ontwikkelingen 

Gunstig Realistisch Ongunstig

1,5 samenleving is niet meer nodig 1,5 samenleving wordt de nieuwe 

norm

1,5 samenleving moet verder 

worden aangescherpt

Opluchting door loslaten 

maatregelen

Veerkracht en acceptatie neemt af, 

maar we moeten het ermee doen

Draagvlak en acceptatie is weg bij 

grote delen van de bevolking, die 

minder risico lopen

Economische krimp beperkt Economische krimp zet door Economische recessie treedt in

Geen besmettingen meer Besmettingen dalen Aantal besmettingen neemt fors toe

Covidpatiënten worden onderdeel 

van de zorg en gezondheidszorg is 

hierop ingericht

Bij gezondheidszorg meer 

evenwicht tussen Covid en non-

Covidpatiënten

Zwaartepunt gezondheidszorg blijft 

bij Covidpatiënten

Autonoom vertrouwen in (lokaal)

bestuur

Sturen op vertrouwen in (lokaal) 

bestuur

Herstellen van vertrouwen in 

(lokaal) bestuur

Geen polarisatie Polarisatie en onrust beheersbaar Polarisatie versterkt zich in de 

politiek en maatschappij

Een mix van deze drie scenario’s is ook mogelijk. 



4. Mogelijke ontwikkelingen:

• Een nieuwe besmettingsgolf, ontdekking brandhaard

• De ontdekking van een vaccin en of medicijn

• Mensen houden zich op grote schaal niet meer aan de 

maatregelen

• Vermenging met andere grote crisis

• Sterke economische krimp, met een stevige recessie tot 

gevolg.
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4. Regio: Terug naar ‘normaal’?

• Uit de noodverordening zodra mogelijk

• Uit crisisstructuur GRIP 4 zodra mogelijk

• Voorbereid zijn op ontwikkelingen; opleving virus

• Gemeente heeft de regie op thema’s en de regio 

faciliteert, bijvoorbeeld met kennisbank en voorbeelden
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4. Terug naar ‘normaal’?
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4. Terug naar ‘normaal’?
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• Beleidseffecten corona per programma

• Ontwikkelingen in de gemeente Stichtse Vecht: vertraging 

projecten, aanbesteding jeugd/WMO, uitkeringen, 

dienstverlening, regionale handhaving.

• Ontwikkelingen regionaal & landelijk (Covidwet ja/nee?)

• Economische krimp 6% - 11% ?

• Stapsgewijs uit de lockdown, rijk en regio zijn leidend.

• Impact virus op toekomstige beleidsvoorstellen: bijv. visie op 

toerisme & economie



4. Inrichting ambtelijke organisatie

• Nu: thuiswerken, tenzij …..

• Regels die voor de samenleving gelden zijn de norm

• Veiligheid en gezondheid van medewerkers, inwoners en 

bezoekers staat voorop. Wij volgen de RIVM-adviezen.

• Toekomst: Visie op toekomstig werken gaan bepalen

• In den lande: kantoor verandert in een plek om te 

ontmoeten. Elegante mix thuiswerken – kantoor.
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5. Afsluiting en vervolg:

• Tussenevaluatie Veiligheidsregio (VRU)

• Gesprek in de commissie op 30 juni 2020

• In Berap nieuwe actualisatie, daarna in reguliere P&C.

• Komend half jaar: scherp zijn op ontwikkelingen  drie 

scenario’s

• Vragen ? 
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