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Mededelingen Corona

Geachte leden van de raad,

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Economie op 14 januari aanstaande staat
de aanpak van de coronacrisis op de agenda. Aansluitend op mijn nieuwjaar mail van vorige week,
informeer ik u via deze brief over de laatste stand van zaken. Mondeling zal ik daar nog een korte
toelichting op geven tijdens de commissievergadering. En uiteraard bent u dan in de gelegenheid om
vragen te stellen of mij zaken mee te geven.
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) is op 1 december jongstleden in werking gegaan. De
burgemeester heeft nu meer bevoegdheden. Toch is dit in de praktijk beperkt. Het kabinet heeft de regie
grotendeels in handen. En dat is logisch als je kijkt naar het (zorgelijke) besmettingsniveau in ons land.
De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, Marco Out, is nog steeds onze vertegenwoordiger in
landelijke overleggen als het Veiligheidsberaad. Zelf ben ik vanuit het VNG-bestuur ook betrokken bij het
beleid en voeren we gesprekken met het rijk vooral over de aanpak van de effecten van de crisis. In
Drenthe is het crisisteam en RBT met alle burgemeesters en CdK nog steeds actief. In dit laatstgenoemde
overleg vindt afstemming plaats, omdat we grote verschillen tussen gemeenten willen voorkomen.
Zeer ernstige situatie
Het aantal besmettingen blijft onverminderd hoog. Ook in onze provincie en gemeente. Wij hebben
wekelijks te maken met ruim 300 besmettingen in de gemeente Emmen. De verwachting is dan ook dat
onze Minister-President aankomende week geen versoepelingen zal aankondigen. Dat komt mede omdat
de druk op de zorg enorm hoog is. Ons ziekenhuis kent veel opnames van corona patiënten en ook in
onze verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn veel besmettingen. Dit zet de zorg onder druk. Verplegend
personeel wordt ziek, moet thuisblijven vanwege corona in hun omgeving of komen met een burn-out
thuis te zitten. Het ziekteverzuim is hoog en de zorginstellingen lopen tegen hun grenzen aan.
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Er wordt van alle kanten geprobeerd om deze situatie houdbaar te houden. Ook wij doen wat in onze
mogelijkheden ligt.
Vaccinaties
De eerste vaccinaties zijn een feit. Een compliment aan de GGD Drenthe, die met allerlei partijen samen
in een korte tijd het nieuwe Test- en Vaccinatiecentrum uit de grond heeft gestampt op het terrein van de
TT in Assen. Ik heb daar een kijkje mogen nemen en ben zeer onder de indruk van het centrum en de
deskundigheid en gedrevenheid van de mensen die daar rondlopen.
Het rijk bepaalt welke groepen als eerste een vaccinatie kunnen halen. Zorgmedewerkers, inwoners met
een medisch risico en inwoners van 60 jaar en ouder zijn het eerst aan de beurt. Een traject overigens
wat doorloopt tot in het voorjaar. Er wordt op diverse tafels nagedacht over hoe ook minder redzame
inwoners zonder vervoer een prik kunnen halen bij het vaccinatiecentrum. De GGD Drenthe heeft de
wens om zo snel mogelijk door de hele provincie heen te kunnen vaccineren. Zodat onze inwoners
dichtbij huis een prik kunnen halen. De opkomst naar aanleiding van de eerste oproepen is hoog. Er
wordt massaal ingetekend voor een vaccinatie. We houden in de gaten of dit de komende tijd zo blijft.
De situatie in de gemeente Emmen
De situatie in de zorg heeft onze aandacht. We hebben daarnaast veel contact met horeca en andere
ondernemers over hun situatie. Ook hebben we contact met scholen, die nog een groot aantal leerlingen
fysiek onderwijs geven. Het kabinet heeft daarvoor ruimte geboden aan eindexamenleerlingen en
kwetsbare leerlingen.
We merken om ons heen dat we er met elkaar wel genoeg van hebben en de sociale contacten missen. De
irritaties en ontevredenheid neemt toe. Toch moeten we volhouden, want we zijn met elkaar nog lang
niet beschermd tegen dit virus.
Er zijn ook lichtpuntjes: ik ben tevreden over het naleefgedrag van ondernemers en inwoners. We lopen
alle meldingen na en meestal is een goed gesprek voldoende. We kijken ook terug op een relatief rustig
oud en nieuw. Ik heb een compliment gemaakt aan onze carbid knallers, want het carbid schieten is op
de circa 150 plekken uitstekend verlopen. Tijdens de kerstvakantie zijn er op verschillende plekken
activiteiten voor jongeren georganiseerd. Die groep heeft ook onze aandacht.
Uitdagingen
Voor de gemeente liggen er de komende maanden veel uitdagingen. Het virus zal uiteindelijk
overwonnen worden en de druk op de zorg zal dalen. Maar we moeten oog hebben voor de ingrijpende
gevolgen voor onze samenleving. De economische impact, nazorg, maatschappelijke discussies en
debatten, handhaving bij versoepeling en de naderende verkiezingen vergen onze aandacht.
De PvdA heeft tijdens een vorige commissievergadering de suggestie gedaan om een dashboard als
Roosendaal in te richten die ons en u als raad daarbij kan ondersteunen. In de organisatie waren we al
met een Emmens dashboard bezig. Corona en de effecten van corona zal hieraan toegevoegd worden. We
zullen u hier binnenkort nader over informeren.
Samenvattend heb ik op dit moment een dubbel gevoel. We zijn met het vaccineren begonnen en
daarmee gloort er licht aan de horizon. Maar voorlopig is het virus ons nog de baas. De zorgen
overheersen. Het gaat lastig worden om vol te houden. Dat geldt zeker voor de zorg, maar ook voor
ondernemers, inwoners op het werk en thuis. Ik roep ons allemaal op om de regels te blijven naleven.
Hou vol en heb oog voor hen die hulp kunnen gebruiken.
Hoogachtend,
de burgemeester van Emmen,

H.F. van Oosterhout

