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Update ontwikkelingen Coronacrisis

Samenvatting

Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de
coronacrisis na de ledenbrief van vorige week.
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Geacht college en gemeenteraad,

Het zijn ingrijpende tijden om voor de publieke zaak te werken. Gemeenten moeten alle zeilen
bijzetten. Vragen over de continuering van de Wmo en de jeugdzorg, ondernemers die bij het
gemeenteloket aankloppen voor bijstand, de opvang van kwetsbare personen, de handhaving van
maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan: het vraagt van onze medewerkers en
bestuurders een uiterste krachtinspanning. Laat ik deze ruimte benutten om u een hart onder de
riem te steken. Wij weten wat deze crisis van u vraagt. Vanuit de VNG doen we er alles aan om u
en uw gemeente daarbij te ondersteunen.
Als eerste overheid is het juist nu belangrijk dat wij rust en vertrouwen bieden aan onze inwoners.
Dat doen wij niet alleen, we doen het met alle 355 gemeenten samen. Ook doen we het samen
met de veiligheidsregio’s en met het Rijk. Dit is een periode om de verschillen te overbruggen en
samen aan de slag te gaan. Alleen in goede samenwerking met collega-gemeenten en andere
overheidslagen bieden we deze crisis het hoofd.
Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de
corona-crisis na de ledenbrief van vorige week.
VNG jaarcongres en ALV
Het kabinet heeft afgelopen maandag aangescherpte maatregelen aangekondigd om de
verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Evenementen en bijeenkomsten worden tot 1 juni
verboden. Het VNG-bestuur heeft daarom in samenspraak met Westfriesland besloten het
ingeplande VNG Jaarcongres en de Algemene Ledenvergadering op 9 en 10 juni geen doorgang te
laten vinden.
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Hoewel het congres en de ALV na de datum van 1 juni staan ingepland zien wij ons toch
genoodzaakt dit besluit te nemen. De voorbereidingen en de opbouw vergen veel tijd en
inspanning van betrokkenen en de tijdspanne is na 1 juni te kort om dit op een goede manier uit te
voeren. Daarnaast speelt ook nog de onzekerheid mee of de datum van 1 juni ook daadwerkelijk
de einddatum is van de diverse genomen maatregelen. Duidelijk is wel dat volgend jaar, 2021, het
VNG-congres en de ALV in Westfriesland zal plaatsvinden. Heeft u al een hotelovernachting
gereserveerd, vergeet dan niet deze zelf te annuleren.
De ALV zal als gevolg van deze beslissing niet plaatsvinden op 10 juni in Westfriesland. Het bestuur
zal op 23 april een besluit nemen over wanneer en op welke wijze en vorm de Algemene
Ledenvergadering van 2020 doorgang vindt en daarover de leden informeren.

Inhoudelijke onderwerpen
Sinds de vorige ledenbrief is er weer veel gebeurd. We ontvangen veel vragen van gemeenten en
zien dat het corona-forum en de informatie op de website van de VNG (www.vng.nl/corona) aan
de behoefte voldoet. Inmiddels zijn er 1700 leden actief op het forum. Ook de veel gestelde
vragen op de VNG-website worden veel geraadpleegd en elke dag aangevuld. Daarnaast
publiceren we dagelijks nieuwsberichten over actuele onderwerpen.

Hierbij enkele onderwerpen van de afgelopen paar dagen:
Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers
De VNG werkt samen met Divosa en het ministerie van SZW een ondersteuningspakket om
gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van Tozo. Daarvoor is nu een toolkit beschikbaar
met formulieren en binnenkort (dinsdag) handreiking. De komende tijd wordt de toolkit verder
ingevuld. Meer informatie kunt u vinden op www.vng.nl/tozo
Noodopvang kinderen
De VNG krijgt veel vragen van gemeenten over de noodopvang van kinderen. Via het VNG-forum
Toezicht en handhaving kinderopvang worden veel vragen beantwoord.
https://vng.nl/nieuws/advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang
Verruiming Venstertijden met model gedoogbeslissingen
De VNG heeft de oproep van het kabinet ondersteund en meegewerkt om de venstertijden te
verruimen voor de bevoorrading van de voedselvoorziening via een model gedoogbeslissing.
Spoedwet digitale besluitvorming
Met BZK werkt de VNG aan juridische en praktische oplossingen voor het feit dat fysiek
vergaderen in de gemeenteraad in deze situatie lastig is. De Gemeentewet schrijft voor dat de
gemeenteraad fysiek bij elkaar moet komen voor officiële besluitvorming. Door de strenge
maatregelen om het coronavirus in Nederland terug te dringen is dit niet altijd mogelijk. Hoewel
de raadsvergadering uitgesloten is van het verbod op evenementen is een fysieke bijeenkomst
vaak onwenselijk.
Uitstel van besluitvorming is ook niet altijd mogelijk omdat bepaalde beslissingen snel moeten
worden genomen. Met een spoedwet, die nu in voorbereiding is, komt er op korte termijn een
tijdelijke mogelijkheid om toch tot democratisch gelegitimeerde besluitvorming in de
gemeenteraad te komen in een digitale omgeving
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Afspraken met Rijk over continuïteit financiering Sociaal Domein
Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo
in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de
financiering voor deze taken. Het gaat dan bijvoorbeeld over meerkosten, andere vormen van hulp
en tijdelijke omzetdaling.

https://vng.nl/nieuws/afspraken-met-rijk-over-continuiteit-financiering-sd
VNG organisatie
Nu de Willemshof gesloten is werkt de VNG organisatie thuis. Zoals in veel organisaties is het nog
zoeken naar de goede weg, maar de infrastructuur om thuis te werken is op orde en er wordt hard
gewerkt om zoveel mogelijk door te laten gaan. Het klantcontactcentrum is door de sluiting het
beste via het contactformulier op de website bereikbaar. https://vng.nl/vragenformulier
De VNG staat ook in deze ingewikkelde tijden voor u klaar.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Jan van Zanen
voorzitter
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