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Verder vooruit blikken

De Coronacrisis is dynamisch. Het is moeilijk om het verloop te voorspellen.
Toch loont het om vooruit te kijken, juist lokaal. Als college.
Met de gemeenteraad. En met de samenleving. Het gesprek over straks
kan energie geven. Hier vindt u input voor dit gesprek.

Advies

Dynamiek
De dynamiek van de crisis wordt mede bepaald door de volgende variabelen.

Kijk voorbij de huidige maatregelen en blik verder vooruit.
Impact van maatregelen mentaal,
economisch & sociaal de komende
6 maanden

Versoepeling

Veerkracht & Herstel: mentaal, economisch en sociaal op langere termijn

Verwachtingen

Reflectievragen
•
•
•
•
•

Waar ziet u de grootste uitdaging?
Wat is voor u als bestuurder een dilemma?
Waar zit invloed/wat kunt u doen om impact te beperken?
Waar liggen kansen?
‘Coronatoets’: passen eerdere ambities/plannen/projecten nog?

De verwachtingen voor de komende periode zijn:
• Toenemende maatschappelijke druk & doorzetten van aangekondigde
versoepelingen
• Risico van druk op bestuurlijke verhoudingen
• Reële mogelijkheid van nieuwe piek in besmettingen

Lokale uitdagingen in de komende periode
Huidige
situatie

• Toezicht & handhaving
• Communicatie over maatregelen
• Stimuleren maximaal bereik hulp- en
steunmogelijkheden & actief benaderen van
degenen die niet worden bereikt
• Dialoog met de gemeenteraad over ontwikkelingen,
zorgen en kansen

De
komende
6 maanden

• Nagaan hoe om te gaan met ruimte die ontstaat bij
versoepeling: wat is lokaal belangrijk?
• Maatschappelijke dialoog over zorgen, kansen en ideeën
(wat kan er wel?)
• Vaccinatie: hoe dit lokaal te ondersteunen?
• Nadenken over implicaties van hybride samenleving
• Analyse & monitoring van de impact mentaal, sociaal
en economisch: wat is de huidige impact en wat kan de
impact de komende tijd zijn?
Thema’s: o.a. jeugd, sociaal domein, economie &
financiën en publieke ruimte

Langere
termijn

• ‘Coronatoets’ op voorgenomen beleid/ projecten:
passen eerdere ambities/ plannen/ projecten nog?
• Visie op lokale samenleving na Corona
(van mobiliteit tot bedrijvigheid)
• Druk op capaciteit & keuzes: wat kan de organisatie aan?
Wat kan er minder? Of moet er meer worden geïnvesteerd
en komt er extra capaciteit?
• Ontwikkelen plan van aanpak voor veerkracht & herstel:
nazorg, rouw, informatie & advies, dialoog, steun- en
herstelmaatregelen
• Vraagstukken rond evenementen

