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Gevolgen uitbraak Coronavirus voor gemeenten en VNG

Samenvatting
De uitbraak van het Coronavirus en de ingrijpende maatregelen om de verspreiding ervan zoveel
mogelijk te beperken hebben het dagelijkse leven sterk ontwricht. De huidige situatie brengt ons op
onbekend terrein en stelt gemeenten en hun inwoners voor een aantal urgente problemen.
Ook voor de wijze waarop wij als Vereniging u van dienst kunnen zijn heeft de uitbraak van het
Coronavirus grote gevolgen.
In deze ledenbrief informeren wij over:
- de wijze waarop wij in de komende periode met u kunnen communiceren
- de gevolgen voor geplande VNG activiteiten
- de gezamenlijke aanpak van gemeenten op basis van regionale crisisplannen
- het omgaan met afspraken en contracten tussen gemeenten en aanbieders.
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Gevolgen uitbraak Coronavirus voor gemeenten en VNG

Geacht college en gemeenteraad,
De uitbraak van het Coronavirus en de ingrijpende maatregelen om de verspreiding ervan zoveel
mogelijk te beperken hebben het dagelijkse leven sterk ontwricht. De huidige situatie brengt ons op
onbekend terrein en stelt gemeenten en hun inwoners voor een aantal urgente problemen.
Ook voor de wijze waarop wij als Vereniging u van dienst kunnen zijn heeft de uitbraak van het
Coronavirus grote gevolgen. In deze ledenbrief informeren wij over:
- de wijze waarop wij in de komende periode met u kunnen communiceren
- de gevolgen voor geplande VNG activiteiten
- de gezamenlijke aanpak van gemeenten op basis van regionale crisisplannen
- het omgaan met afspraken en contracten tussen gemeenten en aanbieders.
Wat u van de VNG kunt verwachten in de komende periode
De afgekondigde maatregelen hebben veel impact op gemeentelijk beleid en uitvoering daarvan.
Dit blijkt uit de vele vragen die bij de VNG binnenkomen. De VNG zet zich maximaal in om haar
leden zo spoedig mogelijk te informeren en roept gemeenten op vragen, praktijkvoorbeelden en
oplossingen te blijven delen. Gemeenten kunnen via drie kanalen bij de VNG terecht: onze website,
het nieuwe ‘Coronaforum’ en ons Klantcontactcentrum. Het VNG kantoor in Den Haag is inmiddels
gesloten.
VNG kantoor in Den Haag gesloten
Het kantoor van de VNG in De Willemshof is in ieder geval tot en met 6 april a.s. gesloten.
Overleggen worden verplaatst of omgezet naar een telefonisch of online overleg. U kunt uw vragen
stellen door een mail te sturen naar info@vng.nl. Als u wilt worden teruggebeld, vermeldt u dit dan
in de onderwerpregel van uw mailbericht. De mail wordt continu bijgehouden.
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Actuele informatie en links op onze Website
Op de speciale webpagina ‘vng.nl/corona’ informeert de VNG u over de meest relevante
ontwikkelingen. Op deze pagina vindt u:
• Een liveblog met het overzicht van relevante gebeurtenissen voor gemeenten
• FAQ’s: de meest gestelde en relevante vragen en antwoorden
• Links naar webpagina’s met gevalideerde informatie.
Onze berichtgeving ondersteunen wij door het gebruik van onze sociale mediakanalen op Twitter
en Linkedin.
VNG forum Corona
Voor de onderlinge uitwisseling van ervaringen is een ‘Coronaforum’ geopend voor iedereen die
werkt bij een gemeente, veiligheidsregio of omgevingsdienst. Het forum biedt u de gelegenheid om
vragen te stellen aan collega’s van andere gemeenten en om ervaringen en werkwijzen uit te
wisselen.
Bent u nog niet actief op de fora van de VNG, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig aanmelden op
de website ‘forum.vng.nl’. Behalve op het speciale Corona forum, vindt ook veel uitwisseling van
informatie plaats via de reguliere VNG fora. Wij bevelen u aan om ook aan deze fora deel te
nemen.
Klantcontactcentrum
Nu het VNG kantoor in Den Haag is gesloten, is het technisch niet mogelijk om de directe
telefonische bereikbaarheid van de VNG te continueren. In plaats daarvan kunt u vragen stellen via
info@vng.nl. Wij adviseren u om vragen zoveel mogelijk te stellen op het nieuwe Coronaforum.
Via dit kanaal kunnen ook andere gemeenten meelezen en meedenken over vraagstukken en
dilemma’s bij andere gemeenten. De VNG monitort dit forum. Specifiekere vragen, die niet direct
voor andere gemeenten van belang zijn, kunt u stellen via info@vng.nl.
Wij roepen u op om, naast uw vragen, ook praktijkvoorbeelden en oplossingen met andere
gemeenten te delen. Wij hebben elkaars inspiratie en innovatie immers hard nodig in deze
bijzondere situatie. U kunt uw praktijkvoorbeelden mailen naar praktijkvoorbeelden@vng.nl
Gevolgen voor geplande VNG-bijeenkomsten en activiteiten
Afgelasting grootschalige én kleinere bijeenkomsten en afspraken
Het kabinet heeft aangegeven dat bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers niet door mogen
gaan. Gelet op de risico’s zullen wij in de komende periode ook vrijwel alle kleinere vergaderingen
en bijeenkomsten niet door laten gaan. Alleen in spoedeisende gevallen, met name waar het de
aanpak van de uitbraak van het Coronavirus betreft, kan een uitzondering worden gemaakt.
Ook het ‘VNG Festival van de uitvoering’, het jaarlijkse congres van VNG Realisatie, dat op 15 april
a.s. in Utrecht zou plaatsvinden, gaat niet door.
Heeft u een afspraak bij de VNG of met VNG-medewerkers en is deze nog niet aangepast of
afgezegd, neemt u dan zelf contact op met de organisator.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3/4

VNG Jaarcongres juni 2020
Vooralsnog gaan we ervanuit dat de mogelijkheid voor inschrijving voor VNG Jaarcongres en de
begeleidende website worden gestart in de week van 6 april a.s. Als de ontwikkelingen rond het
Coronavirus aanleiding geven tot aanpassing hiervan, zullen wij u daarover tijdig informeren.
Gezamenlijke aanpak gemeenten op basis van regionale crisisplannen
Opschaling crisisbeheersing en rampenbestrijding
De verspreiding van het coronavirus is aan te merken als een ramp of crisis van meer dan
plaatselijke betekenis. De aanpak overstijgt de gemeentegrenzen. Daarom is, conform de regionale
crisisplannen, de organisatie van crisisbeheersing en rampenbestrijding opgeschaald. Er is sprake
van een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure van het type 4 (GRIP4).
De voorzitter van de veiligheidsregio draagt primair zorg voor de bestrijding van een epidemie van
een infectieziekte uit groep A, wat het Coronavirus is. De Wet publieke gezondheid (Wpg) kent de
voorzitter daarbij verschillende bevoegdheden toe.
Omgaan met afspraken en contracten tussen gemeenten en aanbieders
Behoefte aan duidelijkheid
Zowel bij aanbieders als gemeenten is er enige onduidelijkheid ontstaan hoe in deze situatie om te
gaan met afspraken en contracten van aanbieders. Momenteel zijn gemeenten niet allemaal
eenduidig richting aanbieders. Een vaste lijn kan rust geven. We roepen gemeenten op de
aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte
prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft.
Compensatie voor gemeenten
Wij zijn in gesprek met het Rijk over de vergoeding door het Rijk van eventuele extra kosten die
gemeenten hierbij maken. De zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk.
Een besluit over vergoeding zal de komende dagen verder worden uitgewerkt. U ontvangt daarover
zo spoedig mogelijk nadere informatie.
Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwgezet volgen en houden wij u
daarvan zo actueel mogelijk op de hoogte. Wij wensen u veel succes en sterkte in de komende
periode.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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