
 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2020-48) 

 

 
zaaknummer: 15388107 
Inlichtingen bij: G.A. Karssenberg 
Telefoonnummer:  (0314) 377 377 
 Pagina 1 van 7 

 
   

 

Onderwerp: Voortgang van de Coronacrisis in Doetinchem    
Portefeuillehouder: burgemeester Boumans 
Datum: 28 april 2020  

 

 
Kennis te nemen van  
Graag informeren wij u voor de tweede keer over de voortgang van onze werkzaamheden 
om de coronacrisis te beteugelen. Deze raadsmededeling is een vervolg op hetgeen we u 
in raadsmededeling 2020-31 (Voortgang maatregelen coronacrisis) van 25 maart jl. hebben 
medegedeeld. Het overzicht is zo compleet en geactualiseerd als op dit moment mogelijk 
is en geeft informatie over de Doetinchemse situatie. De maatregelen die we aan het 
begin van de coronacrisis hebben moeten nemen, en waarover we u in raadsmededeling 
2020-31 hebben geïnformeerd, herhalen we hier niet. Deze maatregelen lopen nog steeds 
door. 
 
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. Deze brief biedt een 
overzicht op hoofdlijnen.  
 
Algemeen beeld 
Het COVID-19 virus heeft ook in Doetinchem slachtoffers geëist. Wij leven intens mee met 
het verdriet van de nabestaanden. Wij wensen onze inwoners die getroffen werden door 
het virus en mogelijk zijn opgenomen in een ziekenhuis een spoedig herstel.  
 
Doetinchem kent een relatief gezien lagere besmettingsgraad dan andere delen van 
Nederland. Het beeld is dat alle organisaties er op dit moment in slagen mensen in een 
kwetsbare positie goed en snel te helpen.  
 
De Achterhoekse samenleving laat zijn kracht zien in allerlei mooie (sociale) initiatieven 
om elkaar te helpen. Dat doen zij soms ondersteund door de vrijwilligerscentrale, door 
www.achterhoekverbindt.nl of door andere formele organisaties. Als gemeente zetten wij 
deze mooie initiatieven in de gemeentepagina en via onze social media ‘in het zonnetje’ 
om hen een hart onder de riem te steken en te zorgen voor meer bekendheid.  
 
Wij staan in nauw contact met alle sectoren van de Doetinchemse samenleving, zoals de 
instellingen op het gebied van onderwijs, de kinderopvang, cultuur, sport, en natuurlijk 
ook met (vertegenwoordigers van) bedrijven en ondernemer (waaronder de ambulante 
handel en de binnenstad). Ons contact gaat natuurlijk over de effecten die zij ervaren van 
de maatregelen om 1,5 meter afstand te moeten houden, veelal verminderde omzet en 
het perspectief van deze sectoren voor hun toekomst. Wij stellen de gesprekken zeer op 
prijs en zullen die voortzetten, ook als de directe coronamaatregelen voorbij zijn. 
Hieronder gaan we in op een aantal sectoren. 
 
  

http://www.achterhoekverbindt.nl/
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Financiën, overleg met de provincie  
We beseffen dat de coronacrisis veel impact heeft voor de Doetinchemse samenleving. 
Niet alleen worden we geacht zoveel mogelijk thuis te werken, zijn samenkomsten niet 
toegestaan en zijn er hygiënemaatregelen getroffen, ook ondernemers, verenigingen en 
instellingen hebben het zwaar. Waar de gemeente kan, ondersteunen we zo goed 
mogelijk. Maar ook de financiële poolstok van de gemeente is niet oneindig. We beraden 
ons momenteel op (financiële) ondersteuningsvragen. De provincie Gelderland heeft het 
aanbod aan alle Gelderse gemeenten gedaan gemeenten bij te staan met ondersteuning, 
zowel in menskracht als financieel. Wij zijn de provincie daar erkentelijk voor, voeren het 
gesprek met haar en hopen gebruik te kunnen maken van menskracht of financiële 
ondersteuning, waarbij hebben we nadrukkelijk ook oog voor de uitdagingen en kansen 
om Doetinchem ook na de coronacrisis een sterke, dynamische en bloeiende gemeente te 
laten blijven. 
 
Het Rijk heeft compensatie toegezegd voor extra zorgkosten, maar voor andere terreinen 
is nog niet helder of het Rijk financiële ruimte biedt. Ook worden wij geconfronteerd met 
extra uitgaven en daling van inkomsten (zoals parkeerinkomsten, bij de taak voor het 
Register voor Niet-ingezetenen en evenementenleges) en in bede zin nemen de risico’s 
toe. Wij bekijken dus wat de effecten van de coronacrisis zijn op de gemeentelijke 
begroting. Daarop komen wij bij de Kadernota en de Bestuurlijke Monitor terug.  
 
1. Kinderen, onderwijs en opvang   
Vanaf het begin van de ‘intelligente lockdown’ is er constructief en intensief contact met 
schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om de opvang te organiseren voor kinderen 
met ouders in cruciale beroepen en vitale processen. De behoefte van die groep ouders is 
redelijk beperkt gebleven en door de organisaties prima georganiseerd.  
 
Ouders die gebruik maken van kinderopvang en kinderopvangtoeslag ontvangen, betalen 
meestal ook een deel zelf. Zij krijgen de eigen bijdrage voor de niet-genoten 
kinderopvang voor de zomer van rijkswege terug. Daarnaast is er een groep ouders die 
geen kinderopvangtoeslag ontvangen maar een eigen bijdrage betalen voor het gebruik 
van peuteropvang of VVE moeten door de gemeenten gecompenseerd worden. Wij 
bieden die compensatie en hebben daarover uitvoeringsafspraken gemaakt met de 
kinderopvangorganisaties.  
 
Samen met Buurtplein, de Gruitpoort en het onderwijs zijn we er in geslaagd om 
daarnaast ook opvang, onderwijs en begeleiding te organiseren 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.  
 
Per 11 mei gaan de scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal 
basisonderwijs weer open. De scholen bepalen zelf hoe zij dit vormgeven. Wij richten ons 
bij de leerplicht op de richtlijnen van Ingrado (de landelijke vereniging op het gebied van 
leerplicht en RMC), die als basis hanteren voor de situatie vanaf 11 mei: “als een 
school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet”.  
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Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de huisarts of GGD 
een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn 
vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g). Besluiten ouders 
toch om hun kinderen thuis te houden, dan worden leerplichtambtenaren opgeroepen 
gehoor te geven aan de eerder aangenomen motie (van de Tweede Kamer) om in die 
situatie geen proces-verbaal op te leggen. Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. 
Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk 
gewoon doorgaat.” 
 
2. Ondernemers 
Ondernemers staan onder druk door de coronacrisis. Om hen wat meer lucht te geven, 
heeft het college van Doetinchem besloten om in aanvulling op de Rijksregelingen (NOW, 
TOZO, TOGS, MKB borgstelling) alle ondernemers tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling 
van de gemeentelijke belastingen te geven. De uitstel van betaling geldt voor de 
onbetaalde gemeentelijke belastingen (gebruiks- en eigenaarsdeel, inclusief 
reclamebelasting en BIZ), terras- en standplaatsvergunningen en marktgelden. De 
uitstelregeling is bedoeld voor bij de Kamer van Koophandel ingeschreven ondernemers in 
de gemeente Doetinchem. De horeca had al van ons uitstel gekregen tot 1 juli en krijgt 
met deze maatregel langer uitstel. Uit oogpunt van eenheid wordt deze lijn ook toegepast 
op ondernemers van buiten Doetinchem met een standplaatsvergunning of ondernemers 
van Doetinchem die marktgelden betalen. 
 
We zien ondernemers samenwerken om de coronacrisis zo goed mogelijk te doorstaan. 
Dat doen ze bijvoorbeeld door het oprichten van het platform 
www.kooplokaaldoetinchem.nl, www.achterhoekverbindt.nl en 
www.achterhoekbezorgt.nl. De gemeente heeft nauw contact met 
ondernemersverenigingen om informatie over bijvoorbeeld regelingen uit te wisselen en 
via hen onder de aandacht te brengen in een groter netwerk.  
De gemeente kijkt of eigen investeringen eerder gepleegd kunnen worden. Zo hebben wij 
werkzaamheden aan het Stadhuis en weg- en overige onderhoudswerkzaamheden (bij 
Buha) naar voren gehaald. Dit kan goed, omdat het over het algemeen wat rustiger is op 
de weg. Ook betalen wij rekeningen (nog) sneller. 
 
De provincie Gelderland monitort de impact van het coronavirus op de samenleving in het 
algemeen. Alle Gelderse ondernemers hebben via ondernemersverenigingen en andere 
kanalen een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het ondernemerspanel 
(www.right.nl/coronaondernemerspanel). De provincie volgt drie sporen: (1) acute hulp, 
(2) monitoring en (3) herstel. Voor wat betreft economie is de verwachting dat de 
provincie met name inzet op monitoring en herstel.  
 
Supermarkten 
Vanwege het voorkomen van drukte in supermarkten en de soms beperkte ruimte (in 
gangpaden) hebben supermarktondernemers verzocht tijdelijk de openingstijden op 
zondag te verruimen. De burgemeester heeft hierop besloten te gedogen dat de 
supermarkten tot en met de zondag van 17 mei open zijn van 10.00-18.00 uur. Na die 
periode zullen we terugkeren naar de openingstijden die de raad in de 
Winkeltijdenverordening heeft vastgesteld. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kooplokaaldoetinchem.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2k4mxuAEMFfpEY88auewAbG-VxIeM5o2YoQ8pjNOP5qXC-zyXkkm_dpsE&h=AT19kM-ZmBKL_ykJcs2f0olYHyZs8gK0GdoTYx_wc6gHW16Zkd5bFy0rutKA-WjJ_cMDtY--gQrzvM3V72l6NL7aPG2KX-JENSwLHScrq7VrP3yI6H8hL5nezhptHg8E3-qlTw5_DDOen42sC_kqSjdhgOCprXHSbpY-Dm0igU7cTQ-La-LGz-vHRT0y9KMrYyNi1YH70wf33B99BLSW1UKJuj85kwozTm7yOF-iGOZdKzCh1Pv7LkZCqVAU9gOiHa8jj2Rp4jrCip6cuKtMaIvB-6tSrYhcPijWNn2AH9rmXS6Y9EDhzwhk30NhRD0SeBmqoWoaxFjP9Nt2EWqYXl4Tl0CFz0A0tuVA-AOKyBHw2vWT7MJuKTRMzWvXI2xIeHWkOBUhuS07a2Sk0AIyGa4S2_9LTRnZ4gYHxAm2TiR_BvRg7wH93KTCMWu3H5s9sfRJFL_CLTzuK9HGY_bYDkyyu1M2Cn4dTr1qyFqUjWbNWEe_XgCYorl884uG1yAqmCHh76j51byd_utKxg4NPaH-nQKX_gh409WTeJMb7CKZXQWQEVul9Cc6tGrSQg9e8cZtKoAcOTbX4jnBnOGgh6gZqYkfQV0IfkpnENIUpl3aIJ83mAZmpj_QVfQM2Z3J1r-e
http://www.achterhoekverbindt.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.achterhoekbezorgt.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1VvbjA0WgSPujzkv7ZffK07o3zcQ3q5yf8wFC8UoaRJsmJucQLPYUn4ig&h=AT3xHIwNKWHVSIpU3tyIIljxhCaVa0b1g85v6qdF6ciASe1NW8JjWShFGlZ51pKDAZIuQ98GctpOIsz8HYpd_-nu-o2AouwrjaO8uwgCrlyi46QBISa-1CzaGVOzPAqbHBDrUpK7WdntuqWHfSoprYsFLjAnNHtE0xD33xMM8jwV3J8dcA3wMKcWMtUqVaDj7gIcoGxGfvCUpZ_2TOLvmCtziTcaNpFghPNA4zXLCE3pMYBLIWDxZm7gxaiABUvbPjF4NplXW8sE60dRj31SviEUo9cTstBXL0VetZgtXwjZT2wdbYKwFNScY2I-JpWvW8Y_LDA4PLKW5T5qdWbfSh6iqEz4FvhPI125ea3HYzJ2a25L-izD1BPmWB0xeA8qdf044Jur9IsqCsSGdaZMLb7luh_ndBPcg5DDsuFdXo9XigpN7RAeb1UgvxnL-DqmYVH2uRETq4QYvxLHf64Vb9M36fwzs9kxE-I1GMec6bzrnaKO03IQLLN-coRbcyB4Wbq2XhtCdpZP8esMHHCY1UsNf3zEkeyhTZg8qU4BTXlXEJ9wsd92rQVBseDXvpSpvIvGuXZeB3X3Fh0Ue3deC7cNbKhBkOWN45HAVYuQEzTmKUX5n0pZWTezZ7aOpocZnTRd
http://www.right.nl/coronaondernemerspanel
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3. Cultuur, sport en evenementen    
De evenementenbranche en culturele sector worden getroffen door de genomen 
maatregelen. Tot 1 september 2020 kunnen alle vergunningplichtige evenementen niet 
doorgaan. Als het mogelijk is, kunnen deze evenementen op een ander moment 
doorgaan.   
 
Het kabinet gaf vorige week gemeenten de opdracht regie te nemen op het per woensdag 
29 april regelen van sportmogelijkheden van kinderen en jongeren tot 18 jaar, met name 
ook voor kinderen en jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging. In overleg met 
Sportservice Doetinchem, Buha en de lokale sportverenigingen organiseren we zo snel 
mogelijk dit lokale aanbod, want we zijn blij dat we weer aan de slag kunnen met sporten 
en bewegen voor onze jongere inwoners. Er komt dus ook aanbod voor kinderen en 
jongeren die geen lid zijn van een vereniging. We hanteren daarbij één lokale richtlijn 
voor alle sportaanbieders, zodat een ieder weet welke voorwaarden er zijn. Het streven is 
om in de meivakantie al de eerste sportactiviteiten aan te bieden.  
 
4. Inkomens(ondersteuning) en werk  
De maatregelen zoals die door Laborijn zijn genomen met betrekking tot de 
dienstverlening zijn nog steeds van kracht. De screeningsgesprekken met nieuwe klanten 
voor de Participatiewet gaan volop door. Dat gebeurt telefonisch en soms met een 
beeldverbinding. Laborijn bereidt zich voor op het werken in de 1,5 meter samenleving. 
 
Er zijn tot op heden in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 
Ondernemers (TOZO) in totaal 1.950 aanvragen voor levensonderhoud ingediend waarvan 
1.007 aanvragen uit Doetinchem. In totaal zijn er 1.800 voorschotten (waarvan 950 uit 
Doetinchem) verleend. De TOZO is nu gepubliceerd in de Staatscourant zodat de 
beschikkingen kunnen worden verstuurd. Er melden zich nu ook meer ondernemers voor 
een bedrijfskrediet: tot nu toe zijn dat een kleine 200 aanvragen. 
 
Er is op dit moment een gestage toename in het aantal bijstandsaanvragen. Het betreft 
merendeels jongeren. Deze groep zou anders aan het werk gaan in de horeca of recreatie, 
soms in afwachting van een vervolgopleiding. 
 
Het aandeel SW-medewerkers dat intern werkt is toegenomen naar zo’n 60%. Reden van 
de stijging in de bezetting is tweeledig. Enerzijds keren interne medewerkers met 
ziekteklachten langzaam weer terug op de werkvloer. Anderzijds is er meer instroom van 
SW-collega’s die tijdelijk niet werkzaam kunnen zijn op hun de detacheringsplek en nu 
binnen aan de slag zijn gegaan. Hierbij wordt kritisch naar inrichting van de hallen 
gekeken en wordt tijdelijk extra ruimte in gebruik genomen om de 1,5 meter regel strikt 
in acht te kunnen nemen. Er wordt veel aandacht besteed aan de instructie en handhaving 
op de hygiëneregels en is er sprake van extra begeleidingscapaciteit. 
De eerste weken na de uitbraak van Corona was er veel uitval bij de detacheringen om 
economische redenen. Dat heeft zich niet in hetzelfde tempo voortgezet, maar er hebben 
zich wel nieuwe bedrijven gemeld, die in de problemen terecht zijn gekomen. De SW-
medewerkers die gedetacheerd zijn,  waarvan de gezondheid het toe laat, werken zoveel 
mogelijk door daar waar dat kan.  
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Er tekent zich een beeld af van de sectoren waarin de problemen het grootst zijn. Niet 
alleen binnen Laborijn, maar ook samen met regionale partners en het 
Werkgeverservicepunt zijn inmiddels acties gestart om de detacheringen te behouden en 
te herstellen. 
 
Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA) 
Veel werkgevers hebben vragen en behoefte aan informatie (over detacheringen, 
loonkostensubsidies e.d.) en (financiële) ondersteuning. Dit betekent dat er in de prakrijk 
veelvuldig en vanuit het WSPA ook proactief telefonisch contact wordt gelegd met 
werkgevers. De accountmanagers zijn intensief in contact met de werkgevers. Alle 
werkgevers met een relatie met het WSPA zijn de afgelopen weken gebeld. Hierdoor 
worden de contacten verstevigd en houden we zicht op de economische gevolgen van de 
diverse sectoren. Door deze belactie kunnen werkzoekenden nu en na de coronacrisis snel 
voorgesteld worden aan onze werkgevers of kunnen we andere ondersteuning inzetten. 
 
Inwoners met financiële ondersteuning  
De financiële ondersteuning vanuit Bureau voor Financiële Ondersteuning wordt 
gecontinueerd. Inmiddels zijn de intakes en afspraken weer (telefonisch) opgepakt.  
We zetten extra in op het onder de aandacht brengen van onze dienstverlening omdat we 
verwachten dat meer inwoners in de financiële problemen komen. Dit doen we 
zelfstandig als gemeente, maar ook in samenwerking met De Rondkomers.  
 
5. Zorg en ondersteuning  
Sinds de sluiting van de wijkcentra is de locatie Bergzicht van Buurtplein elke ochtend 
open voor inloop. Een buurtcoach staat inwoners te woord en helpt hen verder. Sinds 
begin april melden buurtcoaches en JGW-ers in toenemende mate situaties van gezinnen 
en cliënten waar zorgen over zijn. Door het wegvallen van steunstructuren en zorgaanbod 
is het voor een deel van de cliënten moeilijker om met maatregelen die zijn afgekondigd, 
om te gaan. Medewerkers geven aan dat ze soms graag persoonlijk contact zouden willen 
hebben, al is het maar aan de voordeur, om een beter beeld te krijgen van de werkelijke 
situatie. Daar waar dit echt noodzakelijk is, hebben medewerkers de ruimte om face to 
face gesprekken te voeren, uiteraard met in acht neming van de daarvoor geldende RIVM 
richtlijnen. Voor zover gesprekken op locatie kunnen plaatsvinden zal dat op Bergzicht 
gebeuren, hiertoe zijn 2 spreekkamers alsmede de balie voorzien van transparante 
schermen. 
 

Websitebezoekers van Buurtplein kunnen vanaf dinsdag 7 april jl. rechtstreeks anoniem 
chatten met een buurtcoach op dinsdag, woensdag en vrijdags tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Het tijdstip in de middag is vooral gericht op jongeren/jongvolwassenen. Geprobeerd zal 
wordt om mensen, die al bekend zijn bij Buurtplein redelijk snel te filteren en door te 
zetten naar hun werker om verwarring en eventuele tegenstrijdige adviezen te 
voorkomen. Mochten er zich ingewikkelde vragen voordoen met betrekking tot gezinnen 
en opvoeding dan is de lijn afgesproken om door te zetten naar de bureaudienst voor 
screening en wanneer nodig voor vervolgondersteuning vanuit de buurtteams. De chat-
spreekuren zullen gedurende de Coronacrisis uitgevoerd worden. 
De buurtcoaches en de JGW-ers leggen regelmatig proactief contact met kwetsbare 
cliënten uit hun caseload om te horen of extra ondersteuning nodig is.  

http://www.buurtplein.nl/
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JGW-ers beoordelen of kinderen in gezinnen waar thuis geen veilige basis is, gebruik 
kunnen maken van de noodopvang op school. Zij organiseren waar nodig contact tussen 
school en gezin om dit mogelijk te maken.  
 
Voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar is een noodopvang geopend bij 
Jongerencentrum De Gruitpoort. De opvang is bedoeld voor jongeren voor wie thuis geen 
veilige basis is en is kleinschalig opgezet met in achtneming van de RIVM richtlijnen. 
Jongeren worden aangemeld door de JGW-ers en jeugdbeschermers van de GI’s.  
De Vrijwilligerscentrale (VWC) brengt, samen met een groep buurtcoaches, vraag en 
aanbod van burenhulp samen onder andere via het prikbord van de website: 
www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl. Er is nauw contact en overleg met  maatschappelijke 
organisaties in Doetinchem en het initiatief Coronahulp Achterhoek, om zoveel mogelijk 
vraag een aanbod bij elkaar te brengen. Acties worden afgestemd met de wijkregisseurs. 
De diverse initiatieven die in coronatijd zijn ontstaan of extra van toepassing zijn, zijn 
inmiddels gebundeld en te vinden op de website van de vrijwilligerscentrale.  
 
Woensdag 15 april jl. is er een grote Corona-special van De Rondkomers in het 
Doetinchems Vizier gepubliceerd waarin de deelnemende partijen hulp bieden aan 
mensen die (door de coronacrisis) in financiële nood zijn gekomen. 
De werkgroep #Halloburen ontwikkelde twee kaarten die vanaf 16 april bij supermarkten 
in de gemeente Doetinchem gratis verkrijgbaar zijn. De werkgroep zette de actie op om 
minder digitale inwoners een hulpmiddel te geven waarmee zij hun hulpvraag- of 
hulpaanbod kenbaar kunnen maken aan bijvoorbeeld buren of mensen in hun directe 
omgeving.  
 
6. Openbare ruime 
Openbare orde  
Het algemeen beeld is dat de inwoners en ondernemers in onze gemeente de 
aanwijzingen van de overheid opvolgen. Ook is het nog relatief rustig in het centrum, 
maar zien we een toename van de winkels die weer open zijn en een toename in 
winkelend publiek. Dit is een punt van aandacht voor de komende periode tot 20 mei. We 
beschikken over 6 Bijzondere Opsporingsambtenaren (boa’s) en twee toezichthouders.  
 
Horecagelegenheden zijn gesloten en houden zich, voor zover de politie en Buha kunnen 
zien, aan het sluitingsverbod. Bijzondere aandacht gaat uit naar de landelijke tendens dat 
jongeren elkaar buiten opzoeken (hangplekken, sport- en trapveldjes). Politie en 
handhavers spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid en bekeuren waar nodig. 
Politie en handhaving zijn nu strenger dan in de periode voor 26 maart. Er wordt 
overigens prima samengewerkt met de politie. 
 
Warenmarkt 
De warenmarkt is goed bezocht en daardoor een belangrijk aandachtspunt. Aanvullend 
op de eerder genomen hygiëne- en afstandsmaatregelen voor de markt, hebben we ook 
bankjes en andere gelegenheden die mensen uitnodigen tot samenscholen afgesloten. Als 
enige in de regio bieden we ook voor de non-food nog steeds de mogelijkheid deel te 
nemen aan de markt, dit wordt zeer gewaardeerd en de onderlinge samenwerking en 
afstemming tussen de marktkooplui en Buha verloopt goed. 
 

http://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/
https://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/nieuws/corona-initiatievenkaart/
https://mcusercontent.com/c00654cb007b18f578bde6523/images/9142e290-a55f-4c91-983a-5bb7f55cf077.jpg
https://mcusercontent.com/c00654cb007b18f578bde6523/images/9142e290-a55f-4c91-983a-5bb7f55cf077.jpg
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Begraven 
De begrafenissen in Doetinchem worden uitgevoerd binnen de corona-protocollen. 
(afstand houden en een beperkt gezelschap). Dit houdt over het algemeen in dat de 
begrafenissen sober zijn. Er is voldoende capaciteit om begrafenissen goed te laten 
verlopen. Het is niet zo dat er op dit moment veel meer begrafenissen zijn. Wel zijn er een 
aantal Corona begrafenissen geweest. Dit vergt, conform de landelijke protocollen, extra 
beschermende maatregelen voor bezoekers en het personeel van Buha op de 
begraafplaats met de nodige impact op alle betrokkenen. 
 
Afval inzameling 
De huis aan huis inzameling loopt goed. We zien wel dat er meer restafval wordt 
aangeboden. Dit heeft te maken met de thuissituatie bij veel gezinnen en het mooie weer. 
Doetinchem is massaal aan het opruimen, snoeien en verbouwen. Dit levert nog steeds 
veel bezoekers op het brengpunt op en veel afval/grondstoffen. Op het brengpunt zijn 
voorzieningen getroffen om het brengen van afval in goede banen te leiden. We zetten 
actief in op communicatie met het verzoek alleen afval te brengen als dit strikt 
noodzakelijk is en extra toezicht bij het aanrijden en de navolging van de maatregelen. 
 
7. Vervolg 
De coronacrisis vraagt veel van de Doetinchemse gemeenschap. We hebben elkaar steun 
en hulp nodig. Samen kunnen we veel aan. Ook van onze eigen organisatie wordt veel 
gevraagd. Bij nieuwe belangrijke wijzigingen informeren wij u weer. 


