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Onderwerp

Maatregelen corona virus.

Voorstel

Akkoord te gaan met de onderstaande besluiten in verband met het coronavirus

Inleiding

In verband met de Corona crisis zijn de afgelopen weken meerdere maatregelen /
besluiten genomen. Hoewel deze maatregelen / besluiten noodzakelijk zijn, is voor een
deel wel een besluit nodig. Met dit voorstel wordt voorgesteld om de besluiten alsnog
formeel door het college te laten bekrachtigen.

Het gaat in ieder geval om de volgende besluiten

Om de patiëntenstroom bij het ziekenhuis te kunnen scheiden is gedoogd dat het
SJG voorzieningen zoals tenten en containers voor langere termijn heeft geplaatst
zonder de noodzakelijk tijdelijke vergunningen.
In het verlengde daarvan is besloten om de openbare parkeergelegenheid aan die
zijde van het ziekenhuis waar de noodvoorzieningen zijn opgericht specifiek te
reserveren voor het ziekenhuis.
Om te zorgen voor voldoende producten in de winkels in het promenadegebied,
mag de bevoorrading in dit gebied plaatsvinden op maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag tussen 6.00 en 19.00 uur, donderdag tussen 6.00 en 22.00 uur en
zaterdag tussen 6.00 en 18.00 uur.
In dat kader is eveneens besloten om voor de periode tot 1 mei 2020 laad- en
losactiviteiten 24 uur per dag toe te staan.
Voor medewerkers van het SJG is logeeropvang geregeld. Afgesproken is dat de
gemeente vooralsnog de facturen betaalt en dat later bekeken wordt wie wat moet
betalen.
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. De openingstijden van het Stadhuis zijn aangepast en er wordt tussen 9.00 en
12.30 uur uitsluitend op afspraak gewerkt. Daarna is het stadhuis gesloten. De
vrije inloop (dat is zonder afspraak langs komen) is niet meer mogelijk, tot en met
maandag 6 april 2020. De dependance in Stramproy is gesloten.

. Het archief en de kinderboerderij zijn gesloten tot en met maandag 6 april 2020.

. Gedogen dat pafticulieren winkelen bij de groothandel.

Door de Veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg zijn daarnaast de volgende besluiten
genomen die ook van kracht zijn in de gemeente Weert:

. Noodverordening ter bekrachtiging van maatregelen van het Rijk

. NoodverordeningWeekmarkten

Beoogd effect/doel

Bekrachtigen van de genomen besluiten

Argumenten

Er is veelvuldig overleg geweest tussen collegeleden en ambtelijk. Op basis daarvan zijn
besluiten genomen en wordt hier uitvoering aan gegeven. Vanwege de urgentie was het
niet mogelijk en niet wenselijk om te wachten op formele besluitvorming door het college.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassingen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Naast de inhoudelijke besluiten hebben diverse maatregelen en besluiten financiële
consequenties. Gelet op de situatie en de onzekerheid van de duur van de situatie is op dit
moment niet in te schatten hoe groot deze financiële consequenties zijn. In de organisatie
is afgesproken dit wel bij te houden.

Daarnaast is onvermijdelijk dat we vragen (gaan) krijgen van gecontracteerde of
gesubsidieerde (zorg)organisaties. Een aantal van de voorzieningen die zij exploiteren
(bijvoorbeeld dagopvang) hebben zij moeten sluiten. Omdat de vaste kosten doorlopen
kunnen zij financieel in de problemen komen, zich afvragen of subsidie terugbetaald moet
worden etc. Vanuit de samenwerking Leudal, Nederweert en Weert wordt een advies voor
de drie portefeuillehouders opgesteld over het omgaan met deze ondersteuningsvragen.
Dat advies zal gaan over gecontracteerde en gesubsidieerde instellingen voor Wmo en
jeugdhulp.
Tevens wordt in kaart gebracht welke maatschappelijke instellingen (zonder en met
gemeentelijke subsidie) financiële problemen hebben of verwachten en wat hun hulpvraag
is.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De ontwikkelingen blijven volgen en waar nodig in overleg maatregelingen treffen

Communicatie/ participatie

Pagina 2



Over de genomen maatregelingen / besluiten heeft telkens communicatie plaatsgevonden
via de diverse kanalen.

Overleg gevoerd met

Intern:

DT / CMT

Extern:

Diverse instellingen.

Bijlagen:
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