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Onderwerp: Voortgang maatregelen coronacrisis 
Portefeuillehouder: Burgemeester Boumans 
Datum: 25 maart 2020  

 

 
Kennis te nemen van 
Graag informeren wij u over de voortgang van onze werkzaamheden om de coronacrisis 
te beteugelen voor Doetinchem. Het overzicht is zo compleet als op dit moment mogelijk 
is. 
 
Context 
De impact van de crisis is de laatste dagen sterk doorgedrongen bij onze inwoners en ook 
bij onze Doetinchemse ondernemers, organisaties en instellingen. Wij zetten ons als 
gemeente dag en nacht in om onze inwoners optimaal te beschermen en bovendien de 
vitale processen overeind te houden. In onze gemeente is de behoefte aan duidelijkheid 
en daadkracht van de overheid dan ook groot. Wij voeren de maatregelen van de 
Rijksoverheid uit, vertalen ze voor onze gemeente, organiseren faciliteiten die de impact 
verzachten en bieden alle service-informatie op onze actuele website 
https://www.doetinchem.nl/home/coronavirus_48312/ . Ook informeren wij actief 
bovengenoemde groepen, bieden hen handelingsperspectief en steken hen een hart 
onder de riem via verschillende (online) kanalen. 
We zijn ons er zeer van bewust dat de informatievoorziening u van alle kanten bereikt en 
dat de omstandigheden (per dag) kunnen wijzigen en er nieuwe maatregelen van het Rijk 
kunnen komen. Bij nieuwe belangrijke wijzigingen informeren wij u weer, en dan met 
name over de gevolgen voor Doetinchem. 
 
Kernboodschap 
Het is inspirerend te zien hoeveel initiatieven er worden ondernomen vanuit de 
Doetinchemse gemeenschap. Ondernemers zetten platforms op om hun producten en 
diensten thuis te bezorgen, jongeren bieden zich aan als oppashulp voor kinderen van 
ouders met cruciale beroepen en mensen zijn bereid boodschappen te doen voor andere 
inwoners die vatbaar zouden kunnen zijn voor het coronavirus. Het blijkt maar weer eens 
hoe krachtig, innovatief en hulpvaardig de samenleving van Wehl, Gaanderen en 
Doetinchem is. 
 
Wij - de gemeente, Buurtplein BV, Buha BV en ook Laborijn - staan klaar voor wie ons 
nodig heeft. We zijn er voor onze inwoners, zeker als zij kwetsbaar zijn, en voor onze 
ondernemers, scholen, culturele instellingen en andere organisaties die ons benaderen, 
zoals zij ongetwijfeld ook u als raad benaderen. 
 
U vindt in deze raadsmededeling een overzicht van onze activiteiten. Deze 
raadsmededeling bestrijkt meerdere terreinen, maar niet alle. Daarmee is zij niet 
uitputtend. Het accent ligt op wat wij regelen voor allereerst kinderen, onderwijs en 
opvang. Als tweede de maatregelen voor ondernemers, (culturele) instellingen en 
werkgelegenheid. Als derde voor inkomens(ondersteuning) en werk en als vierde ons werk 
voor zorg en ondersteuning en tot slot het beheer van de openbare ruimte. Daarnaast 
staan we stil bij de dienstverlening van de gemeente Doetinchem en openbare orde.  
 

https://www.doetinchem.nl/home/coronavirus_48312/
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Deze brief biedt een inventarisatie op hoofdlijnen; voor veel regelingen en maatregelen 
volgt nog verdere uitwerking en concrete communicatie, zoals voor de juridische en 
financiële consequenties, voor de uitvoering en voor de tussentijdse veranderingen. 
 
1. Kinderen, onderwijs en opvang 
 
Kinderopvang voor ouders met cruciale beroepen 
Begin vorige week is geïnventariseerd hoeveel kinderen gebruikmaken van 
onderwijslocaties, kinderopvang en buitenschoolse opvang omdat hun ouders werkzaam 
zijn in de zogenaamde cruciale beroepen en de vitale processen. De behoefte van die 
groep ouders naar opvang van hun kinderen op school of in de kinderdagverblijven lijkt 
op dit moment kleiner dan vooraf verwacht. Zeker in het voortgezet onderwijs melden 
zich nauwelijks kinderen. 
In Doetinchem wordt de noodopvang van kinderen in de kinderopvang en op school in 
principe door de Doetinchemse ouders, kinderopvangorganisaties en scholen zelf 
geregeld. De gemeente heeft hierin een coördinerende rol, zodat school en opvang goed 
op elkaar aansluiten. Daarnaast kunnen we ondersteunen als er knelpunten zijn. De 
communicatie naar ouders verloopt ook via de opvangorganisaties en de scholen, omdat 
dit voor ouders de meest bekende en logische partner is. 
 
Opvang, onderwijs en begeleiding van kwetsbare kinderen 
Wij werken aan de uitwerking van de meest recente aanvullende opdrachten vanuit het 
Rijk als het gaat om opvang, onderwijs en begeleiding van kwetsbare kinderen. Daarbij 
gaat het om kinderen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand, leerlingen 
die thuis meer begeleiding nodig hebben en leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. 
We zijn nadrukkelijk met kinderopvangorganisaties, onderwijsorganisaties en organisaties 
als Buurtplein en de Gruitpoort hierover in gesprek.  
 
Extra ondersteuning voor kinderen zonder (digitale) middelen 
Voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo geldt dat het onderwijs op afstand 
zo goed als mogelijk is ingericht. Voor het voortgezet onderwijs ligt de prioriteit bij de 
eindexamenklassen. Het kabinet vraagt van de onderwijsinstellingen en gemeenten te 
inventariseren welke kinderen geen leermiddelen ter beschikking hebben (zoals een iPad 
of laptop) die wel nodig is voor het volgen van onderwijs op afstand. Het Rijk stelt 
hiervoor ook extra middelen beschikbaar. De coördinatie hiervan ligt bij SIVON, de 
coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.  
 
2. Ondernemers, (culturele) instellingen en werkgelegenheid  
 
Ondernemers  
Ondernemers worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Met name 
ondernemers die moeten sluiten (zoals horeca, contactberoepen en sportscholen) en 
winkeliers die met veel minder aanloop in de winkelstraten te maken hebben. Ook voor 
diverse lokale MKB'ers en zzp'ers breken moeilijke tijden aan doordat opdrachten 
geannuleerd worden en nieuwe opdrachten uitblijven. Veel ondernemers zitten met 
zorgen en vragen. Dat blijkt uit de telefoontjes en mails die Laborijn en wij dagelijks 
ontvangen.  
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Via onze website en vooral die van Laborijn informeren we hen over de regelingen en 
ondersteuningsprogramma's die vanuit het Rijk of andere instanties worden aangeboden. 
Deze informatie wordt continu aangevuld met nieuwe informatie, bijvoorbeeld over het 
landelijke compensatiefonds voor zzp'ers en ondernemers. Het Dagelijks Bestuur van 
Laborijn heeft inmiddels besloten, vooruitlopend op de definitieve regeling voor zzp’ers,, 
per vrijdag 20 maart jl. voorschotten (tot het bijstandsniveau) te verstrekken. De eerste 
uitkeringen zijn al verstrekt. Zoals we aan het begin van deze mededeling al schreven, zijn 
we onder de indruk van het grote aantal initiatieven van ondernemers om op nieuwe 
wijzen aan omzet te komen. Deze initiatieven worden enthousiast ondersteund door onze 
inwoners. Dat is een mooi signaal. 
 
Uitstel betaling heffing voor ondernemers  
Onder andere de eet- en drinkgelegenheden in Doetinchem moeten tot 6 april hun 
deuren sluiten. Veel van deze ondernemers krijgen het daardoor nu meteen al moeilijk. 
Na overleg met de partners van het Binnenstad Bedrijf Doetinchem, heeft ons college 
vorige week besloten de (ongeveer 140) eet- en drinkgelegenheden in Doetinchem uitstel 
van betaling van lokale heffingen te geven tot 1 juli 2020. Zij komen voor uitstel in 
aanmerking op het gebruikersdeel van de onbetaalde lokale heffingen zoals ozb, 
rioolheffing, reclameheffing (alleen als het bedrijf in de binnenstad is gevestigd), 
reinigingsrechten (alleen als de afval door BUHA wordt opgehaald) en precariobelasting 
(‘terrasbelasting’). De maatregel geldt dus ook voor de reeds opgelegde precario-
aanslagen.  
 
Met deze maatregel creëren we extra ruimte voor deze ondernemers die mogelijk in de 
problemen komen. Het college blijft kijken of vanuit zijn verantwoordelijkheid 
aanvullende maatregelen voor andere ondernemers nodig zijn. 
 
Cultuur, sport en evenementen  
Ook de evenementenbranche en culturele sector worden geconfronteerd met de gevolgen 
van de genomen maatregelen, zoals die van het verbod evenementen te houden. Alle 
festivals, evenementen en voorstellingen, zijn tot 1 juni geannuleerd. De organisaties 
hebben geen inkomsten meer, terwijl er al wel kosten zijn gemaakt. Het is zeer de vraag 
of ze in de rest van het jaar de misgelopen inkomsten goed kunnen maken als 
voorstellingen of festivals niet verplaatst kunnen worden. 
Vanuit onze rol als subsidieverstrekker van Gelderland Herdenkt hebben wij ook aandacht 
voor evenementen die in dat licht plaatsvinden. We hebben inmiddels al evenementen 
verplaatst. Het ministerie van OCW komt naar verwachting met een aanvullend 
maatregelenpakket. Specifiek voor cultuur is er ook een motie in de Tweede Kamer 
aangenomen voor een steunpakket cultuursector.  
 
Sport 
De lokale sportwereld ondervindt ook direct de gevolgen van het virus. Er mag niet meer 
worden gesport in groepsverband en sportaccommodaties zijn gesloten. De 
belangenvereniging van de sport (Vereniging sport en gemeenten) is in gesprek met de 
NOC*NSF en ministerie van VWS over een mogelijke compensatieregeling. Einde van deze 
week wordt meer duidelijkheid verwacht omtrent de compensatieregeling. 
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Rozengaarde 
Niet alleen het zwembad is gesloten, maar ook de sporthal en Skyzone. Er is een aanvraag 
gedaan op basis van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud 
van Werkgelegenheid (NOW) en tevens hebben zij verzocht aan de gemeente of de 

aflossing en rente van de lening kan worden opgeschort. Voor de rest wordt al het 
mogelijke gedaan om de kosten te minimaliseren. De schade voor Rozengaarde Leisure 
(Skyzone) zal groter zijn omdat dit bedrijf geen subsidie ontvangt. 

 

Sportservice Doetinchem 
Lokaal is Sportservice Doetinchem het aanspreekpunt voor sportverenigingen. De 
verenigingsondersteuner heeft proactief contact met de verenigingen, maar tot op heden 
zijn er weinig knelpunten. Het is onherroepelijk dat het wegvallen van inkomsten bij 
verenigingen (al maken ze ook minder kosten) op termijn gevolgen zal hebben voor hun 
exploitatie. Hierover is contact met de sportaanbieders. Op dit moment treffen we op 
voorhand hiervoor geen specifieke maatregelen. Ook Sportservice Doetinchem zelf heeft 
voor een deel van hun personeel een aanvraag gedaan op basis van de NOW.  
Buha is thans bezig om geplande onderhoudswerkzaamheden (in de zomer) aan 
sportaccommodaties naar voren te halen en deze op korte termijn uit te gaan voeren. 
 
Warenmarkt  
We hebben aanpassingen gedaan om de warenmarkten op dinsdag en zaterdag 
verantwoord doorgang te kunnen laten vinden. De kramen worden ruimer opgezet, er 
zijn borden met hygiënemaatregelen (houd 1,5 meter afstand) geplaatst en statafels en 
banken mogen er niet staan. 
 
Subsidie- en opdrachtverstrekkingen  
Door de gevolgen van het coronavirus kunnen de vele organisaties op het gebied van 
cultuur, sport, welzijn en zorg niet altijd aan hun verplichtingen voldoen en komt ook de 
reguliere exploitatie soms onder druk te staan. Veel partijen waarmee we samenwerken, 
maken zich zorgen om hun inkomsten. Wij begrijpen deze zorg en in overleg met 
relevante partners zoeken we ook hier, vanuit onze verantwoordelijkheid, naar passende 
maatregelen. 
 

3. Inkomens(ondersteuning) en werk  
 
Laborijn 
Laborijn is onze uitvoerende partij voor werk en inkomen. Het fysieke loket van Laborijn is 
gesloten, maar Laborijn is telefonisch bereikbaar en de website is aangepast met 
specifieke informatie rondom de corona maatregelen.  
 
Doetinchemmers die een uitkering ontvangen, krijgen uitbetaald op de geplande datum. 
Nieuwe aanvragen gaan via een telefonische intake. Afspraken met een medewerker van 
Werk & Inkomen gaan niet door op locatie, maar worden telefonisch afgehandeld. De 
telefonische bereikbaarheid is vergroot en op de internetaanvragen wordt snel en alert 
gereageerd. Laborijn werkt hard om de groepsactiviteiten, zoals taal- en 
sollicitatietrainingen, online aan te beiden. 
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Medewerkers werkzaam onder het regime van de Wet sociale werkvoorziening uit 
risicogroepen verrichten tijdelijk geen werkzaamheden. Medewerkers die gedetacheerd 
zijn, werken door als de organisatie waar zij werken ook doorwerkt. Ook het interne werk 
met de eigen productie draait door. Wel zijn er maatregelen genomen ten aanzien van 
afstand en hygiëne.  
 
Inwoners met financiële ondersteuning 
De financiële ondersteuning vanuit Bureau voor Financiële Ondersteuning wordt 
gecontinueerd. Binnen de schulddienstverlening ligt de prioriteit op het zo volledig 
mogelijk door laten lopen van het Budgetbeheer en Beschermingsbewind. De 
doorbetaling van de leefgelden heeft hierbij de hoogste prioriteit. Intakes en afspraken 
zijn opgeschort en verplaatst naar later. Crisissituaties worden nog altijd binnen gestelde 
termijnen opgepakt door middel van gepaste maatregelen. Telefonisch en digitaal geven 
wij voortgang aan lopende trajecten. Onze doelgroep heeft behoefte aan structuur en 
regelmaat, juist in periodes als deze. Technische zaken zoals het onderhandelen met 
schuldeisers kunnen ook doorgaan. Aanvragen voor Bijzondere bijstand, het 
Meedoenarrangement, Compensatieregelingen Zorgkosten lopen ook gewoon door. 
Deze dienstverlening kan grotendeels digitaal en/of telefonisch. 
 
4. Zorg en ondersteuning  
 
Buurtplein 
Sinds maandag 23 maart zijn de wijkcentra gesloten. Inwoners kunnen nog steeds tijdens 
de reguliere openingstijden van 8.30 - 12.00 uur fysiek bij Buurtplein terecht op de 
centrale locatie (Bergzicht). Daarnaast is Buurtplein telefonisch en digitaal bereikbaar en 
bellen buurtcoaches en jeugd- en gezinswerkers actief hun cliënten na. Op Bergzicht is 
naast het meldteam nu ook dagelijks een bureaudienst aanwezig bestaande uit een 
buurtcoach, een jeugd- en gezinswerker en een kwaliteitsmedewerker als achtervang. Zij 
beoordelen alle meldingen en voeren triage uit voordat de meldingen eventueel 
doorgezet worden naar de wijkteams voor verdere afhandeling. De wijkteams 
(buurtcoaches en jeugd- en gezinswerkers) werken inmiddels volledig vanuit huis. 
 
Er zijn op dit moment veel initiatieven uit de samenleving om hulp te bieden. Het team 
van de Vrijwilligerscentrale Doetinchem is tijdelijk uitgebreid met een buurtcoach uit ieder 
gebiedsteam onder de naam ‘sociaal welzijnsteam’. Dit betreft buurtcoaches die normaal 
gesproken ook in de wijknetwerken participeren en zij staan in nauw contact met de 
wijkregisseurs van de gemeente. Het sociaal welzijnsteam volgt nauwgezet de lokale 
ontwikkelingen op het gebied van bewonersinitiatieven en legt contact om vraag en 
aanbod te stroomlijnen. Zij staan tevens in contact met de initiatieven rondom Coronahulp 
Achterhoek en initiatieven van het Rode Kruis. 
 
Zorg 
Er is intensief contact met de zorgaanbieders. Onder andere om te inventariseren welke 
maatregelen zorgaanbieders hebben getroffen naar aanleiding van de maatregelen van 
het RIVM en de GGD. Veel zorgaanbieders hebben de vorm waarin zij cliënten 
ondersteunen aangepast naar de ondersteuningsbehoefte van de individuele cliënt en/of 
de doelgroep en de mogelijkheden passend bij de situatie van de organisatie. 
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Zorgaanbieders schakelen veelal met het (sociaal)netwerk van de cliënt om in 
gezamenlijkheid de benodigde ondersteuning aan de cliënt te kunnen bieden. 
 
Jeugdzorg 
Gemeenten hebben via het regionale contract- en leveranciersmanagement een nauwe lijn 
met aanbieders. Zie voor de maatregelen en afspraken met aanbieders over lopende 
jeugdhulp ook de website 
https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/zorgaanbieders/coronavirus/ 
 
Veilig Thuis heeft een impact-analyse van het Corona virus gemaakt wat betreft hun 
dienstverlening. De verwachting is reëel dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis kan 
stijgen omdat gezinnen 24/7 samen zijn. Veilig Thuis heeft regioteams gevraagd voor extra 
alertheid bij kwetsbare gezinnen en houdt nauw contact met lokale teams. Kwetsbare 
gezinnen zijn in beeld bij Buurtplein. Daarnaast hebben de gecertificeerde instellingen 
contact gezocht met de wijkteams om een nauwe aansluiting te houden wat betreft 
kwetsbare gezinnen. Zij lopen extra risico’s door de huidige situatie. Het Buurtplein zoekt 
zelf ook actief contact met de gecertificeerde instelling. De William Schrikker Groep (die 
als gecertificeerde instelling met zeer kwetsbare gezinnen werkt) heeft een 
continuïteitsplan gedeeld; maatregelen zijn bijvoorbeeld dat alle medewerkers hun 
caseload gescreend hebben en dat voor nieuwe gezinnen een versnelde triage plaatsvindt. 
 
Dagbesteding 
De meeste aanbieders hebben in verband met besmettingsgevaar hun deuren gesloten 
voor dagbesteding, zowel voor ouderen als jongeren. Per cliënt wordt gekeken of er 
noodzaak is om zorg in andere vormen te leveren. Zo onderhoudt een aantal aanbieders 
telefonisch contact of een wordt een huisbezoek gedaan. 
 
Begeleiding en behandeling 
Er is intensief contact over het gewijzigde aanbod van alle zorgaanbieders dat soms zelfs 
per dag verandert. Er zijn veel aanbieders die creatieve en alternatieve manieren 
bedenken om de zorg voor onze kwetsbare inwoners te continueren. Dat is goed. Als 
gemeente vinden we het belangrijk om te voorkomen dat problemen van cliënten als 
gevolg van coronamaatregelen vergroten. 
 
Welzijnswerk  
Met ondersteuningsorganisaties als Present en De Voedselbank, stemmen we af hoe ze de 
ondersteuning, mogelijk op een alternatieve manier, aan kunnen blijven bieden. Als zij 
extra menskracht nodig hebben, kunnen ze dit aangeven bij de Vrijwilligerscentrale.  
 
Opvang dak- en thuislozen  
Opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen blijven open. IrisZorg heeft extra 
maatregelen getroffen om de veiligheid van de cliënten en het personeel te waarborgen. 
In Doetinchem zijn de dag- en nachtopvang samengebracht op de Ambachtstraat. 
Groepscontacten worden in een andere vorm aangeboden, bijvoorbeeld via digitaal of 
telefonisch contact. IrisZorg heeft quarantaineplekken op de locatie ingericht en zij zijn 
bezig om isolatiekamers in te richten op andere locaties. IrisZorg staat in direct contact 
met de GGD voor afstemming en aanpak in deze situatie. Ook stemmen zij tijdig af met de 
gemeente.  

https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/zorgaanbieders/coronavirus/
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Veiligheid en zorg kwetsbare gezinnen en huishoudens 
Doetinchemmers die kwetsbaar of onveilig zijn, moeten ook in tijden van de coronacrisis 
de juiste hulp ontvangen. Juist nu veel mensen vanuit huis werken en veel tijd met elkaar 
doorbrengen, kan de druk binnen het gezin oplopen. De buurtcoaches en jeugd- en 
gezondheidswerkers bellen actief kwetsbare cliënten om te horen of extra ondersteuning 
nodig is. Er is extra aandacht voor de groep kwetsbare kinderen in sociaal risicovolle/niet 
veilige situaties die normaal gesproken via school en/of opvang juist een veilige plek en 
structuur hebben. In geval van signalen wordt een passende oplossing/opvang gezocht. 
 
5. Beheer openbare ruimte  
 
Buha is onze uitvoerende partner. Buha levert haar bijdrage aan de crisisbeheersing en 
heeft vier prioritaire processen: afval inzamelen, de riolering in bedrijf houden, handhaven 
en toezicht houden in de openbare ruimte en begraven. Buha werkt maximaal vanuit huis 
in twee ploegen. De overige dienstverlening (meldpunt, onderhoud, projecten) draait 
zolang dat gaat door. Een actueel knelpunt is het brengpunt aan de Havenstraat. Op basis 
van de thuissituatie bij veel gezinnen en het mooie weer is Doetinchem massaal aan het 
opruimen, snoeien en verbouwen. Dit levert veel bezoekers en veel afval/grondstoffen op. 
We zetten actief in op communicatie met het verzoek alleen afval te brengen als dit strikt 
noodzakelijk is. 
 
Veranderingen in onze dienstverlening  
Het dienstverleningsproces van onze gemeentelijke organisatie blijft doorlopen. De 
meeste collega’s werken thuis. Vanwege de coronamaatregelen is de dienstverlening wel 
aangepast. We vragen inwoners bijvoorbeeld om zaken waarbij bezoek aan het stadhuis 
normaal gesproken plaatsvindt zoveel mogelijk digitaal af te handelen of uit te stellen als 
dat mogelijk is. Voor onze fysieke dienstverlening hebben we de openingstijden van het 
stadhuis aangepast. We werken alleen op afspraak. De afspraak kan telefonisch worden 
gemaakt. We attenderen het publiek op de extra (hygiëne)maatregelen die we treffen in 
ons klantcontact voor onze en hun eigen veiligheid. Daarnaast hebben we een afstandslijn 
bij de receptie geplaatst en transparante schermen bij receptie en balies opgehangen. 
 
De Registratie Niet Ingezetenen (RNI) is afgeschaald naar maximaal 10 inschrijvingen per 
dag. Doordat de oostgrenzen van Duitsland dicht zijn, is deze klantenstroom aanzienlijk 
afgenomen. Telefonisch en via de webcare zijn we tijdens de gebruikelijke tijden 
bereikbaar, mogelijk wel met een toename van de wachttijd. Ook de analoge en digitale 
post wordt ontvangen, geregistreerd en doorgezet naar de uitvoerende afdeling/collega. 
 
Openbare orde 
Het algemeen beeld is dat de inwoners en ondernemers in onze gemeente de 
aanwijzingen van de overheid opvolgen. Daar waar dit niet het geval is, spreken inwoners 
elkaar aan op gedrag en roepen op zich aan de regels te houden. Ook is het relatief rustig 
in het centrum. Winkelend publiek is minimaal, ook doordat diverse winkels tijdelijk 
gesloten of beperkt open zijn. Horecagelegenheden zijn gesloten en houden zich, voor 
zover de politie kan zien, aan het sluitingsverbod.  
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Bijzondere aandacht gaat uit naar de landelijke tendens dat jongeren elkaar buiten 
opzoeken (hangplekken, sport- en trapveldjes). Onze inwoners, samen met de politie en 
handhavers, spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid waarbij gegeven aanwijzingen 
worden opgevolgd. 
 
Communicatie: informatiebehoefte, schadebeperking en betekenisgeving 
De communicatie vanuit de gemeente richt zich op drie pijlers. In de eerste plaats geven 
we informatie die aansluit bij de informatiebehoefte van onze inwoners. We delen 
bijvoorbeeld de belangrijkste informatie over het coronavirus van de Rijksoverheid en de 
RIVM. We richten ons daarnaast op schadebeperking door inwoners en specifieke 
doelgroepen een gericht handelingsperspectief te geven (hou 1,5 meter afstand 
bijvoorbeeld). De derde pijler is betekenisgeving. Daarin speelt de burgemeester vanuit 
zijn rol als burgervader een grote rol: duiden en betekenis geven aan de emoties die er 
spelen en de effecten van de maatregelen voor verschillende doelgroepen. Voorbeelden 
zijn de filmpjes met de burgemeester voor alle inwoners en het filmpje met de 
kinderburgemeester speciaal voor kinderen. 
 
Ten slotte 
U vindt in deze raadsmededeling hoe wij de maatregelen van de overheid uitvoeren en 
aanvullen met onze faciliteiten om onze mensen te helpen. Dat doen wij graag, ook al 
gaat dit heel veel vergen van onze gemeentelijke organisatie en de overige uitvoerende 
partijen. 
 
We brengen onze hulde uit aan de zorgmedewerkers en andere crisisbestrijders, zoals de 
politie, de brandweer, winkeliers en schoonmakers en natuurlijk ook onze eigen 
medewerkers. Iedereen helpt mee het coronavirus te beteugelen. 
 
Vervolg 
Bij nieuwe belangrijke wijzigingen informeren wij u weer, met name over de gevolgen 
voor Doetinchem. 
 


