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Geachte leden van de raad,

Gistermiddag, 12 maart, heeft het kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gelden zonder tegenbericht in ieder geval tot 
31 maart 2020.

Wat betekent dit voor de gemeente Bloemendaal?

Dienstverlening
De dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners en ondernemers gaat onverkort door. Denk 
hierbij aan uitgifte van identiteitsbewijzen en rijbewijzen of de dienstverlening van sociale zaken. De 
balie is gewoon open. Ook de mannen en vrouwen in de buitendienst blijven net als anders hun 
service verlenen.

Gespreide bezetting
Vanuit het oogpunt van risicospreiding wordt een minimaal benodigde bezetting aangehouden en 
werken medewerkers in een gespreide bezetting verdeeld over de dag.

Medewerkers die niet bij de primaire processen betrokken zijn vragen wij in lijn met de landelijke 
richtlijnen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken.
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Evenementen en bewonersbijeenkomsten
Het kabinet heeft een verbod uitgevaardigd voor bijeenkomsten of evenementen met meer dan 100 
personen. Met de organisatoren van 100+ evenementen, die tot en met 31 maart staan gepland, 
wordt contact opgenomen om deze te annuleren.

Bewonersbijeenkomsten die vanuit de gemeente zijn georganiseerd worden afgelast. De Formule 1 
Informatieavonden voor inwoners die op 16 maart en 24 maart waren gepland gaan daarom ook niet 
door. Op korte termijn zal via social media, de website van de gemeente en via reguliere media 
uitgebreide informatie beschikbaar komen voor inwoners over dit onderwerp.

Huwelijken en begrafenissen
Ook voor huwelijken en begrafenissen geldt dat er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn per 
gelegenheid.

Raadbijeenkomsten
Alle raadsbijeenkomsten tot en met 31 maart komen te vervallen. Mocht dit anders worden dan 
zullen wij u daar vanzelfsprekend over informeren.

Overzicht nieuwe maatregelen Rijksoverheid
Tot slot nog een opsomming van de nieuwe landelijke maatregelen

* Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 
Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

» Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt 
ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en 
sportwedstrijden.

* Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de 
werktijden te spreiden.

* Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd 
grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend 
verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

* Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas 
thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever En ook’ reis niet 
naar het buitenland.

* Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van 
grootschalige colleges.

* Scholen in het primair voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang 
blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder 
internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste 
risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen 
groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die 
verkouden zijn gaan niet naar school.

.Burgemeester.


