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Kennisnemen van 
Maatregelen die worden ingevoerd als gevolg van de effecten van corona voor de ambtelijke 
organisatie. 
 
Inleiding 
Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht. Het virus verlamt nog steeds voor een groot deel 
onze samenleving. We hebben nu en zeker ook de rest van het jaar een forse klus te klaren om de 
gevolgen van de crisis op te vangen. De strenge maatregelen beginnen ook de ambtelijke 
organisatie parten te spelen. Ondanks het feit dat iedereen van de ene op de andere dag digitaal 
moest werken en dit niet meteen soepel verliep, werden de meeste werkzaamheden tot nu toe  
-zoveel als mogelijk was- volgens planning gerealiseerd. 
 
Medewerkers kregen ook andere taken, zowel in huis maar ook thuis. Voorbeelden hiervan zijn; 
een rol in de crisisorganisatie, ondernemers intensief bijstaan en adviseren, maar ook thuis 
kinderen lesgeven en tegelijkertijd zo goed mogelijk het werk voor de gemeente Goirle verrichten. 
Sommige medewerkers werden ziek en anderen moesten verplicht in quarantaine. Deze 
uitputtingsslag - die al bijna een jaar duurt - begint zijn tol te eisen, zeker nu ook de lontjes van onze 
inwoners korter lijken te zijn geworden. Medewerkers worden niet alleen uitgescholden, maar ook 
gestalkt door ongeduldige inwoners die geen genoegen nemen met het feit dat soms een beslissing 
wat langer duurt dan gehoopt. Uiteraard accepteren we dergelijk gedrag niet en worden deze 
inwoners daarop aangesproken. 
Verder zien we dat het aantal aanvragen (vergunningverlening en sociaal domein) enorm toeneemt, 
waardoor het werk extra wordt gestapeld en dan is het einde van de coronacrisis nog niet eens in 
zicht. 
 
Als goed werkgever hebben we uiteraard al de nodige activiteiten ondernomen om onze 
medewerkers te faciliteren bij het thuis werken in deze lastige tijd. Om te voorkomen dat 
medewerkers langdurig uitvallen, zijn we genoodzaakt om tijdelijk extra maatregelen nemen ter 
bescherming van onze medewerkers. 
 
Informatie 
We hebben besloten om met onmiddellijke ingang de volgende maatregelen te nemen; 
 
1. De beslistermijn voor de aanvraag van een vergunning wordt standaard verlengd met 6 weken. 

De aanvrager wordt hierover direct na het indienen van de aanvraag over geïnformeerd. De 
beslistermijn valt overigens dan nog steeds binnen de wettelijk toegestane termijn. 
 



 
 
Bladnummer Datum 

2 4 december 2020 
 

 

2. Indien een inwoner een vooroverleg wil voeren met de gemeente, wordt deze geïnformeerd 
dat de behandeltermijn langer duurt. 
 

3. Het aantal meldingen (groen) is zorgwekkend hoog. Melders worden geïnformeerd dat het 
soms langer duurt dan gepland om een melding af te handelen. Dit scheelt veel overbodige 
telefoontjes. Als een situatie aanleiding geeft om te escaleren, wordt dat natuurlijk direct 
gedaan. 
 

4. Inwoners die een voorziening aanvragen binnen het sociaal domein (WMO, jeugdwet) krijgen 
bij de intake direct te horen dat het 6 weken langer duurt voordat iemand een besluit ontvangt. 
Ook hierbij geldt dat aanvragen worden gescand en echte crisissituaties met urgentie worden 
opgepakt.  
 

5. Verder werken we zoveel mogelijk met terugbelverzoeken om het aantal verstoringen tijdens 
het werk te minimaliseren. 

 
Vervolg 
Zo gauw de situatie het toelaat, draaien we de extra maatregelen terug. 
 
Communicatie 
Inwoners die een verzoek hebben gedaan, worden per brief geïnformeerd over de maatregel die  
van toepassing is. Daarnaast nemen we een bericht op in het Goirles Belang. 
 
Bijlagen 
N.v.t. 


