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Geachte raadsleden,
De Rijksoverheid heeft een aantal cruciale beroepen (en vitale processen) aangewezen om tijdens deze
coronacrisis de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in deze
omstandigheden vragen om continue bezetting. Vanuit dat oogpunt zijn alle functies binnen de Regio
Gooi en Vechtstreek aangemerkt als vitale functies. Dit betekent dat de Regio haar dienstverlening aan
inwoners, zorgaanbieders en ondernemers continueert en dit naar de omstandigheden aanpast. Hierbij
worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.
Communicatie over de Coronacrisis
In deze voorbije periode volgen de ontwikkelingen zich snel op. Gebeurtenissen, maatregelen en
prioriteiten van vandaag kunnen morgen alweer achterhaald zijn. Het aantal zieke en overleden mensen
ten gevolge van het virus neemt iedere dag toe en onze inwoners worden geconfronteerd met de rauwe
gebeurtenissen. Corona domineert ieder gesprek en mijn gedachten gaan uit naar de mensen die hier
door getroffen zijn of nog worden.
Het is juist nu relevant om korte lijnen met elkaar te hebben. Deze situatie vraagt om snelle, eenvoudige
en laagdrempelige communicatie met inwoners, ondernemers en organisaties. Om die reden
communiceert de Regio momenteel primair via de websites en social media-kanalen over relevante
ontwikkelingen rondom de coronacrisis. De verschillende uitvoerende diensten nemen op hun eigen webpagina’s relevante informatie op over corona-ontwikkelingen die hun dienstverlening raken. Zie
onderstaande links voor meer informatie:
 GGD
 Jeugd en Gezin
 GAD
 Wmo-taxi
 Consultatie en Adviesteam
 Inkoop en Contractbeheer
 Veilig Thuis
 Werkgeversservicepunt
 Urgentiebureau
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Liveblog GGD
GGD Gooi en Vechtstreek volgt de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doet zij samen met het
RIVM en de hulpverleners in de regio. Naast informatie over de eigen dienstverlening, houdt de GGD een
liveblog bij over (algemene) ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Gooi en Vechtstreek via
www.ggdgv.nl/coronavirus Ook is een callcenter ingericht dat 7 dagen per week antwoord geeft op de
vragen die leven bij onze inwoners. Het callcenter is te bereiken via 035- 69 26 400 en is van maandag tot
en met vrijdag geopend van 08.30-17.00 uur. Iedere zaterdag en zondag is het callcenter bereikbaar
tussen 10.00 tot 14.00 uur.
Continuïteit van zorg
Op de website van Inkoop en Contractbeheer treft u naast informatie over de eigen dienstverlening,
informatie aan over afspraken die wij met aanbieders hebben gemaakt om de zorg aan onze kwetsbare
inwoners te continueren. Deze website wordt op basis van ontwikkelingen regelmatig geactualiseerd.
Het zijn ingewikkelde tijden, met veel nieuwe situaties. Dit vraagt van iedereen veel flexibiliteit en een
grote inzet op allerlei gebied. Ik wens u allen daarbij veel sterkte.
Zorg goed voor uzelf en voor de ander.

Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>
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