
 
 

Artikel 41 vragen 
 
 
Betreft:  communicatie corona richtlijnen 
 
Oss / Megen,  11 oktober 2020 
 
Geacht college, 
 
Met enige regelmaat veranderen de Covid-19 richtlijnen. Dit blijkt in de praktijk soms voor de 
nodige verwarring te zorgen. Inwoners, organisaties en ondernemers zijn soms onvoldoende 
op de hoogte van de (veranderende) richtlijnen.   
 
De SP krijgt veel vragen over de maatregelen en de lokale uitwerking daarvan. Veel van deze 
onrust kan worden weggehaald als we voor inwoners van Oss meer duidelijkheid scheppen. 
Natuurlijk kunnen de maatregelen weer veranderen, maar dat neemt niet weg dat er op een 
aantal terreinen wel meer en betere communicatie gegeven kan worden. Denk bijvoorbeeld 
aan de basisrichtlijnen en de steeds aanvullende veranderende richtlijnen. 
 
Gezien het bovenstaande stellen wij de volgende vragen aan het college: 
 

1. Bent u het met de SP eens dat de maatregelen en/of de lokale uitvoering daarvan 
soms onduidelijk zijn voor inwoners, organisaties en ondernemers? 
 

2. Bent u het met de SP eens dat we voor inwoners van Oss en organisaties in Oss door 
middel van betere voorlichting meer duidelijkheid kunnen geven? 

 
3. Bent u het met de SP eens dat we op een aantal specifieke onderwerpen extra 

voorlichting moeten geven? Daarbij bedoel we maatregelen die tenminste (niet 
uitsluitend) de volgende sectoren betreffen: (sport)verenigingen, 
cultuur/theater(bezoek), zorg(bezoek), horeca, et cetera.  
 

4. Een corona-coördinator kan op een laagdrempelige en direct toegankelijke wijze 
worden ingezet bij de voorlichting van onze inwoners, organisaties en ondernemers. 
Is de gemeente bereid om een corona-coördinator in te stellen? De corona-
coördinator kan als vast aanspreekpunt voor inwoners, organisaties en ondernemers 
dienen. Wat vindt het college van dit idee? 
 

5. In een coronajournaal op bijvoorbeeld D-tv kan door de gemeente aangegeven 
worden welke nieuwe maatregelen er zijn en kan er extra opgeroepen worden om de 
gegeven adviezen op te volgen. Daarnaast kan de gemeente uitleggen welke 
maatregelen lokaal extra genomen worden (en waarom). Is de gemeente bereid om 
in het kader van betere voorlichting een coronajournaal te verzorgen? 
 



6. Kan de gemeente een inlegvel verzorgen in weekblad Regio Oss met uitleg over: de 
basisrichtlijnen (1) en de aanvullende richtlijnen, zowel landelijk als lokaal (2)? 
 

7. Kunt u aangeven in welke overlegsituaties met vertegenwoordigers van de gemeente 
Oss gesproken wordt over de corona-aanpak in de breedste zin van het woord? 
 

8. Kunt u aangeven of en hoe organisaties en betrokkenen nu door de gemeente Oss 
geïnformeerd en geïnstrueerd worden? 
 

9. Wij vragen tot slot uw aandacht voor vrijwilligersorganisaties die een bijzondere 
vitale functie spelen in de Osse gemeenschap. Denk hierbij (niet uitsluitend) aan de 
voedselbank, de kledingbank en de vrijwillige ouderenadviseurs (VAO).  
- Worden deze organisaties meegenomen in de communicatie? 
- Ondersteunt de gemeente hen bij het verstrekken van beschermingsmiddelen? 
De SP vindt het van groot belang dat deze organisaties hun werk – binnen de kaders 
van de maatregelen – kunnen blijven doen.  
 

 
Namens de fractie van de SP, 
 
Marie-Therese Janssen, Oss 
 
Bas van der Voort, Megen 
 


