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Onderwerp: informatie mbt maatregelen Coronavirus

Geachte leden van de raad.

Met deze brief wil ik u informeren over de maatregelen die de gemeente Haarlem neemt in reactie 
op de besluiten van het kabinet over bestrijding van het Corona- virus COVID 19.
Na de persconferentie van de minister-president van donderdagmiddag heeft het college zowel in de 
gemeentelijke organisatie maatregelen in gang gezet, als met de Veiligheidsregio afgestemd over te 
nemen maatregelen. Zowel voor de interne organisatie als binnen onze stad heb ik er vertrouwen in 
dat iedereen een goede inschatting kan maken wat in deze periode van verhoogd besmettingsrisico 
verstandig is om wel en niet te doen.

Ik realiseer me dat we in een uitzonderlijke situatie verkeren die ingrijpend is voor heel veel mensen 
in het dagelijks leven. Daarnaast moeten we ook voorbereid zijn op een onzekere situatie voor de 
langere termijn. Ik doe daarom een dringend beroep op mensen die voldoende zelfredzaam zijn om 
ook om zich heen te kijken en aandacht te hebben voor ouderen, mensen met een beperking of 
mensen in de omgeving die wellicht in eenzaamheid leven. Het voorkomen van fysiek contact hoeft 
nog niet te betekenen dat de zorg om een ander ook wegvalt.

De gemeente gaat niet op slot. De gemeente heeft een bijzondere positie en heeft juist in deze tijd 
een verantwoordelijkheid om in te gaan op vragen, behoeften en mogelijk onrust in de samenleving 
in goede banen te leiden. We gaan daarin uit van de maatregelen en adviezen die de landelijke 
overheid heeft gesteld. Medewerkers van de gemeente kunnen in overleg met hun leidinggevende 
vanuit huis werken, maar voor medewerkers die op kantoor worden verwacht wordt goed gekeken 
naar spreiding van de werkzaamheden in tijd en ruimte. De loketten van de gemeente blijven open 
en in principe gaan alle contacten met inwoners gewoon door. Ook de vergaderingen van de 
gemeenteraad en commissies gaan gewoon door, maar zonder publiek. De openbaarheid van deze 
vergaderingen is verzekerd via uitzendingen op internet. In overleg met de raadsgriffier is besloten 
haar afscheid op 19 maart uit te stellen. Over het eventueel doorgaan van de raadsmarkten wordt u 
nog nader geïnformeerd.
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Binnen de Veiligheidsregio worden de besluiten en berichtgeving over de maatregelen rondom het 
Corona-virus gecoördineerd. De voorzitter van de Veiligheidsregio, de burgemeester van 
Haarlemmermeer, heeft hierin de leiding. Binnen de gemeente Haarlem heb ik als burgemeester de 
leiding. Dit betekent dat we de regionale invulling van de maatregelen van het rijk in deze fase 
intensief met elkaar afstemmen en vanuit de hulpdiensten ons voorbereiden op een langere periode 
van verhoogde paraatheid. Dit zal ook op de ambtelijke organisatie een beroep doen. Ik vraag 
daarom uw begrip voor zaken die nu geen hoge urgentie kennen in de tijd vooruitgeschoven kunnen 
worden.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders.
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