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1. Kennisnemen van 

De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de coronacrisis en de maatregelen 

van het college. 

 

2. Inleiding 

Eind vorige week ontving u een eerste raadsmededeling over de maatregelen van het college voor 

de coronacrisis in Gooise Meren. Afgelopen maandag presenteerde het kabinet aanvullende en 

aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en 

samenkomsten. Ook het college nam deze week aanvullende maatregelen, waar we in deze 

raadsmededeling nader op ingaan. 

 

3. Kernboodschap 

 

1. Ondersteuning voor ouders/verzorgers 

Eind vorige week is de doelgroep voor de noodopvang uitgebreid. Naast kinderen van ouders met 

vitale beroepen mogen ook kinderen met een onveilige thuissituatie gebruik maken van de 

noodopvang. Een deel van de kinderen in onveilige thuissituaties is bekend bij de gemeente en 

aanbieders van zorg en ondersteuning.  

 

Verder zijn er ook kinderen, die geen ondersteuning via de gemeente hebben, maar in de huidige 

situatie wel kwetsbaar zijn. Er wordt nu hard gewerkt om deze kinderen te identificeren. Dit wordt 

gedaan in samenwerking met gemeenten, Veilig Thuis, Jeugd en Gezin, aanbieders, scholen en de 

samenwerkingsverbanden Unita en Qinas. 

 

Daarnaast wordt voor de regionaal werkende scholen (met name in het speciaal onderwijs) 

bekeken welke aanvullende ondersteuning eventueel nodig is om naast het thuisonderwijs de 

kinderen in de noodopvang op te kunnen vangen. Intussen blijft het meldnummer voor ouders met 

vragen actief. Daar wordt zeer beperkt gebruik van gemaakt. 

 

Deze week zijn ongeveer 150 leerlingen in het basisonderwijs opgevangen. Dat is bijna een 

verdubbeling ten opzichte van vorige week (80 leerlingen).  

  

2. Economie, Werk en Inkomen  

 

2.1 Tijdelijke ondersteuning ZZP’ers 

Het kabinet heeft 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische 

maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en 

de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Een van deze 
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maatregelen is extra ondersteuning aan zelfstandigen1. Voor de uitvoering hiervan zijn de 

gemeenten verantwoordelijk. De gemeenten in de regio werken deze regelingen gezamenlijk uit. 

De uitvoering verloopt via de gemeente Hilversum. Tot en met 25 maart hebben al ruim 2.700 

zelfstandig ondernemers uit de Gooi en Vechtstreek een bijstandsaanvraag ingediend. Op dit 

moment is nog geen beeld over de aantallen per gemeente. Dat volgt binnenkort. Naar 

verwachting kan de gemeente Hilversum vanaf 30 maart overgaan tot uitbetaling van 

bijstandsvoorschotten aan zelfstandig ondernemers in nood. 

 

2.2 Winkeltijden en bevoorrading supermarkten 

Het college heeft besloten de winkeltijden op zondagen voor supermarkten in Gooise Meren te 

verruimen. Door deze verruiming kan het winkelend publiek meer verspreid boodschappen doen. 

Daardoor wordt het risico op verspreiding van het coronavirus verkleind. Tot 1 juni mogen de 

supermarkten op zondagen van 9.00 uur tot 20.00 uur open zijn. In de huidige regeling was dat van 

12.00 uur tot 18.00 uur. De winkeltijden blijven op de andere dagen ongewijzigd. 

 

Cruciaal voor de voedselvoorziening is de bevoorrading van de winkels. Deze kan door, mede door 

het hamsteren door klanten, in het geding komen. Het college heeft daarom ook besloten 

bevoorrading van de supermarkten op zondag toe te staan, van 9.00 uur tot 21.00 uur. De 

verruiming gaat komende zondag in. 

 

2.3 Weekmarkten Bussum en Naarden  

Omdat er op het Wilhelminaplantsoen in Bussum onvoldoende ruimte is om 1,5 meter afstand van 

elkaar te houden, besloot de burgemeester voor afgelopen donderdag alleen marktkooplieden met 

levensmiddelen toe te staan. De markt werd ook anders opgesteld zodat de afstandsrichtlijn overal 

bereikt kon worden. In aanloop naar volgende week donderdag wordt onderzocht of de weekmarkt 

in Bussum uitgebreid kan worden naar het plein voor het gemeentehuis. Wellicht dat daarmee voor 

zowel levensmiddelen als niet-levensmiddelen voldoende ruimte kan worden gecreëerd. Ook de 

weekmarkt in Naarden aanstaande zaterdag wordt anders opgesteld. Er is op deze locatie wel 

voldoende ruimte voor alle branches. 

 

3. Openbare orde en veiligheid 

 

3.1 Noodverordening 

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 26 maart 2020 besloten tot een 

Noodverordening. Dit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op 

maandag 23 maart en dinsdag 24 maart 2020 bekend heeft gemaakt. De Noodverordening is een 

besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ter voorkoming van verdere 

verspreiding van het coronavirus/ COVID-19. De noodverordening vindt u hier.  

 

 

                                                                        
1 Hoofdzakelijk gaat het om 2 maatregelen:  

a. Uitkering van levensonderhoud: Zelfstandigen kunnen bijstand voor levensonderhoud aanvragen van € 1.500,- per maand. Dit 

kan voor de duur van drie maanden. De kosten hoeven niet terugbetaald te worden.  

b. Noodkrediet: Ondernemers kunnen voor een periode van maximaal 3 maanden een noodkrediet tot maximaal € 10.571,- per 

maand aanvragen. Dit betreft een lening die terugbetaald moet worden.  

 

https://gooisemeren.nl/nieuws/item/noodverordening-veiligheidsregio-gooi-en-vechtstreek-1/


 

 

 

 

Pagina 3 van 4 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

3.2 Sluiting sportparken  

In verband met de verspreiding van het coronavirus heeft het college besloten de sportparken af te 

sluiten voor iedereen die er wil sporten. Wie zich toch op de velden begeeft, is in overtreding en 

riskeert een boete. De bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente zien toe op de 

naleving van het verbod.  

 

Het kabinet besloot eerder al dat de sportcompetities werden stilgelegd en dat er niet meer in 

clubverband gespeeld mocht worden. De afgelopen week bleek dat met name jongeren toch in 

groepen op de velden bij elkaar komen om een balletje te trappen. Het college heeft in lijn met de 

nieuwe aangescherpte regels van het kabinet besloten, dat ook vrij sporten aan banden wordt 

gelegd. Dit omdat het nagenoeg onmogelijk is om bij het sporten de vereiste afstand van 1,5 meter 

in acht te nemen.  

 

4. Sociaal domein 

 

4.1 Ondersteuning Voedselbank 

Vanwege de coronacrisis heeft de Voedselbank in Gooise Meren besloten haar vestiging per 25 

maart 2020 te sluiten. Zowel de veiligheid van medewerkers en klanten als de voedselvoorziening 

kon niet langer gewaarborgd worden. Dit betekent dat er geen uitgifte van voedselpakketten aan 

inwoners plaatsvindt. Het college besloot deze week dat de Voedselbank de eerder verleende 

subsidie kan inzetten voor de bekostiging van waardebonnen voor hun klanten, zodat 

voedselvoorziening aan deze kwetsbare groep voortgezet kan worden. De Voedselbank bedient 

momenteel 163 klanten (90 huishoudens). 

 

4.2 Daklozenopvang 

De regionale daklozenopvang De Cocon in Hilversum van zorgaanbieder Kwintes2  is normaliter 

tussen 13.00 en 17.00 uur gesloten. Gezien de huidige maatregelen in verband met Corona is de 

opvang 24 uur per dag open en is er geen verplichting om naar buiten te gaan. Ook de bewaking is 

uitgebreid naar deze uren. Er is geen tekort aan plaatsen. De sfeer is goed en er is een groot 

saamhorigheidsgevoel. Kwintes is nu ook op zoek naar hotelkamers waar de meer zelfredzame 

daklozen kunnen verblijven. In de Cocon zijn zij aangewezen op twee persoonskamers.  

De gezondheid van de daklozen wordt met behulp van de verpleegpost in de Cocon nauw 

gemonitord. Kwintes heeft in Hilversum een uitwijklocatie met 18 plaatsen ingericht waar niet 

alleen daklozen, maar ook andere cliënten van Kwintes met eventuele besmettingen geplaatst en 

verzorgd kunnen worden. Donderdagnacht 26 maart is de eerste dakloze daar geplaatst. Deze 

dakloze was afkomstig uit Bussum. Er wordt gekeken naar een aanvullende locatie. 

 

5. Dienstverlening  

De inzet van het management en de directie is om de vitale processen van de gemeente ten 

behoeve van de inwoners te continueren. Dat gaat goed. De diverse afdelingen van de gemeente 

functioneren naar behoren, zonder grote bijzonderheden, Het merendeel van de medewerkers 

werkt vanuit huis. De faciliteiten daarvoor zijn aanwezig en worden steeds verbeterd. Veel 

aandacht en zorg gaat uit naar het welzijn en de gezondheid van alle medewerkers, of zij nu thuis 

                                                                        
2 Kwintes biedt begeleiding bij omgaan met wonen, leren & werken, financiën en structuur in de dag. Kwintes is er voor mensen 

met psychosociale en psychiatrische problematiek. 
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werken, aan de balie of in de buitendienst. Medewerkers worden uitgebreid geïnformeerd over alle 

zaken, die het coronavirus en het werk betreffen.    

 

6. Burgerparticipatie  

Het college vindt het belangrijk om inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij beleid en 

uitvoering. Diverse participatietrajecten zijn hiervoor in gang gezet. Door de maatregelen van het 

kabinet zijn we genoodzaakt fysieke bijeenkomsten af te gelasten. Er wordt gewerkt aan werkbare 

alternatieven, bijvoorbeeld de inzet van digitale mogelijkheden. Het gaat daarbij om maatwerk. 

 

7. Evenementen  

In navolging op het besluit van het kabinet om alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni af te 

gelasten, hebben de burgemeesters van de regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld dat de viering 

van Koningsdag en de regionale Veteranendag dit jaar geen doorgang kan vinden.   

 

Voor een aantal andere festiviteiten en evenementen kiest het college voor een andere invulling of 

uitstel. Zo komt de traditionele lintjesregen, die aan Koningsdag vooraf gaat, te vervallen. De 

gedecoreerden worden wel op de hoogte gebracht dat zij Koninklijk onderscheiden zijn, maar een 

feestelijke bijeenkomst met het opspelden van de versierselen vindt later dit najaar plaats. 

 

De activiteiten rond de herdenkingen op 4 mei aanstaande komen te vervallen. Er vinden dus geen 

bijeenkomsten met sprekers en publiek plaats, geen stille tochten naar de diverse 

herdenkingsmonumenten en geen openbare kransleggingen. Dit is besloten om te voorkomen dat 

grote groepen mensen bijeenkomen. Namens het college zal wel in alle kernen en op 

herdenkingsplekken gedurende de dag in beslotenheid een krans worden gelegd. Dat gebeurt niet 

om acht uur met twee minuten stilte. Het advies is om dit jaar de Nationale Herdenking op televisie 

te volgen.   

 

Het college betreurt dat feestelijke en ook plechtige evenementen en bijeenkomsten zijn afgelast. 

Het is jammer, maar het is niet anders. Het zijn bijzondere maatregelen in bijzondere tijden. 

 

8. Dienstverlening GAD 

Door de blijvende stroom aan bezoekers en lange files heeft het GAD nieuwe maatregelen 

genomen. Zo wordt in verband met de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers, 

de toegang tot het scheidingsstation tot en met 1 juni beperkt. Het GAD laat een beperkt aantal 

personen per keer toe. Alle maatregelen vindt u hier.  

 

4. Vervolg 

Het college is voornemens om u wekelijks van een dergelijke update te voorzien. Uiteraard indien 

er belangrijke ontwikkelingen te melden zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

Margriet van Schaik, 

Waarnemend 

gemeentesecretaris 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 

Burgemeester 

 

https://www.gad.nl/corona-updates/

