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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
In deze raadsinformatiebrief nemen wij u mee in de ontwikkelingen rondom de gevolgen van de
coronacrisis in Heerhugowaard in week 27.
Inleiding
Bij de persconferentie op 24 juni j.l. heeft het kabinet verregaande versoepelingen aangekondigd
op diverse gebieden. Veel is weer mogelijk, mits een aantal belangrijke basisregels in acht wordt
genomen. De basisregels die we met elkaar moeten blijven vasthouden en uitdragen zijn:






Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
Blijf weg van drukke plekken.
Was vaak uw handen.
Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

We hopen dat we met het in acht nemen van deze regels een mooie zomer voor de boeg hebben
in Heerhugowaard en dat ook daarna de versoepelingen in stand kunnen blijven en waar
mogelijk uitgebreid.
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In deze brief gaan wij in op een aantal ontwikkelingen in Heerhugowaard en landelijke
ontwikkelingen die relevant zijn voor Heerhugowaard.
Kernboodschap
Tussenrapportage Veiligheidsregio
In het Nieuws van de Dag van 24 juni is de aanbiedingsbrief en de link naar de tussenrapportage
van de voorzitter van de Veiligheidsregio over de GRIP-4 periode vanaf half maart tot 1 juni, met
u gedeeld. De voorzitter van de Veiligheidsregio is het bevoegd gezag in een GRIP-4 situatie.
Deze situatie duurt nog altijd voort. Het is gebruikelijk dat er na afloop van een GRIP-4 situatie
een rapportage wordt geschreven. Omdat deze periode nu al lang duurt, is ervoor gekozen een
tussenrapportage te schrijven
Haltewerk
Haltewerk heeft een aantal gegeven met ons gedeeld. Het aantal WW-uitkeringen in Nederland is
in de maand mei met 3,1% gestegen. Dat is aanzienlijk minder dan de 16,1%-stijging in april.
In de eerste weken van de coronacrisis daalde het aantal vacatures sterk. Van medio maart tot
medio april was deze daling met 25%, hoger dan het landelijk gemiddelde. In de vier weken
daarna was de daling aanzienlijk kleiner. In zowel Zaanstreek/Waterland (-10%), ZuidKennemerland en IJmond (-9%) en Noord-Holland Noord (-5%) was de daling weliswaar nog
flink, maar wel duidelijk minder dan de 13% van het landelijk gemiddelde. In de drie regio’s
samen staan de meeste vacatures open voor technische beroepen. Vooral bouwvakkers en
mensen in metaal en techniek worden gezocht. Ook naar administratief personeel is nog veel
vraag, verschil is wel dat het aantal mensen dat op administratieve functies solliciteert veel groter
is dan voor de coronacrisis.
De verwachting voor de komende maanden is onzeker. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van
het aantal faillissementen. De komende maanden moeten daarover meer duidelijkheid brengen.
Veilig Thuis
Bij aanvang van de intelligente lockdown werkten de medewerkers Veilig Thuis grotendeels
vanuit huis en werden trainingen en overleggen gestopt. Alleen de hoogst noodzakelijke
(urgente) ketensamenwerking vond doorgang. Na de versoepeling van de maatregelen is een
inhaalslag gemaakt van de eerder gestaakte werkzaamheden. Zo zijn trainingen en
ketenoverleggen weer (deels digitaal) opgestart. Tegelijkertijd was er een toename van
adviesvragen en een lichte toename van het aantal meldingen zichtbaar. Dit resulteerde vanaf
mei in een stijging van werkvoorraden, waardoor in veel dossiers Veilig Thuis op dit moment niet
de wettelijke termijnen haalt. Meldingen die beoordeeld worden op spoed, worden wel altijd direct
opgepakt.
Om de wachtlijsten weg te werken en direct op adviesvragen in te kunnen gaan, staat de
komende tijd bij Veilig Thuis volledig in het teken van een inhaalslag, waarbij zo efficient en
doelmatig mogelijk wordt gewerkt. Veilig Thuis probeert lering te trekken uit deze versnelde
werkwijze door na te gaan welke punten geschikt zijn voor structurele implementatie en wat er
nodig is in de ketensamenwerking om de doorloopsnelheid te vergroten.
Alle inspanningen zijn erop gericht om te zorgen dat Veilig Thuis vanaf september weer een
acceptabele en gezonde werkvoorraad heeft, zodat snel en adequaat gereageerd kan worden
op nieuwe meldingen.
Communicatie
Vervolg
In deze laatste week voor het reces, ontvangt u voorlopig de laatste raadsinformatiebrief over de
gevolgen van de coronacrisis in Heerhugowaard. In het reces volgt alleen een
raadsinformatiebrief over dit onderwerp als daar aanleiding voor is. Na het reces zal gekeken
worden en met u in het presidium worden besproken welke frequentie van informatievoorziening
recht doet aan de situatie zoals die er dan uitziet.
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