Leden van de gemeenteraad

Reuver, 18 mei 2021
Onderwerp: Update omtrent Coronavirus COVID-19

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief willen wij uw raad informeren over de laatste ontwikkelingen in verband
met het Coronavirus COVID-19 en wat dit betekent voor de lokale situatie.
Openingsplan en huidige maatregelen pakket
Halverwege april heeft de overheid haar openingsplan gepresenteerd. De eerste stap
is eind april gezet; winkels zijn weer open zonder afspraak, men mag naar het terras
binnen bepaalde uren en de avondklok is vervallen.
De tweede stap gaat per morgen, 19 mei gezet worden.
De versoepelingen die morgen ingaan bieden voornamelijk weer meer ruimte op het
vlak van sporten (zowel binnen als buiten), kunst- en cultuurbeoefening en recreatie
buiten. Daarnaast worden de openingstijden voor terrassen verruimd en is er weer wat
meer mogelijk op het vlak van reizen naar het buitenland.
De derde stap in het landelijke openingsplan staat nu op z’n vroegst op 9 juni gepland.
Dan wordt bijvoorbeeld het thuisbezoekadvies verhoogd naar 4 personen en kan de
horeca voor uiteten binnen open. Op 1 juni horen we of deze derde stap gezet kan
worden.
Wat betekent dat lokaal?
De eerste stap heeft gezorgd voor wat meer ruimte voor onze inwoners en
ondernemers. We zien dat de gemeenschap blij is met de versoepelingen en zich
daarbij goed houdt aan de bijbehorende regels. We blijven in contact met onze
inwoners en ondernemers om vragen te beantwoorden en samen te kijken naar
mogelijkheden binnen de geldende maatregelen.
Ook voor de versoepelingen bij de tweede stap hebben we uiteraard contact met onze
ondernemers en inwoners. Regels zijn regelmatig toch niet zo helder als ze lijken,
waardoor we goed blijven kijken welke regel op welke manier van toepassing is op
een bepaalde locatie. Samen zoeken we dan naar een kloppende en passende
oplossing.

Cijfers en vaccinaties
Cijfers
Volgens het RIVM zijn er sinds het begin van de meldingen (vorig jaar) 12 Beeselse
inwoners overleden. 2 daarvan overleden in het jaar 2021 (resp. februari en april). In
de laatste vijf weken zijn er 5 ziekenhuisopnames van Beeselse inwoners geweest.
De gemeente heeft eind april een aantal keren procentueel gezien slecht gescoord
met het oog op de besmettingscijfers. In de praktijk, de cijfers worden omgerekend per

100.000 inwoners, is het beeld genuanceerder. Er is nog geen sprake geweest van
grote besmettingsclusters binnen de gemeente. Op 29 april lag voor ons de piek qua
aantal besmette personen per dag in deze derde golf: 20 besmette inwoners op 1 dag.
Na deze datum heeft zich een zichtbare daling ingezet. Op 16 mei (laatste
beschikbare datum) was er sprake van 3 nieuwe besmettingen.
Vaccinaties
Er zijn landelijk op dit moment meer dan 7 miljoen vaccinatieprikken gezet. Iedereen
met een medische indicatie heeft ondertussen een uitnodiging ontvangen, vanaf deze
week kunnen mensen geboren in 1963/1964 een vaccinatie-afspraak maken.
De huisartsen binnen onze gemeente zullen op 27 mei, 17 juni en 22 juli de 60 tot 62
jarigen voor de tweede keer vaccineren. De overige doelgroepen zullen door de GGD
gevaccineerd worden en door het RIVM worden opgeroepen.
Ondersteuningsmaatregelen (TOZO en TONK).
Circa 40 huishoudens in onze gemeente maken gebruik van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 4 (Tozo).
Op de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is door 4
huishoudens een beroep gedaan. Dit is ondersteuning door de gemeente voor
huishoudens die als gevolg van de coronamaatregelen over minder inkomen
beschikken en daardoor in problemen komen met het betalen van de woonkosten. Het
gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en
water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand, via de compensatiepakketten
die we vanuit het Rijk ontvangen wordt budget beschikbaar gesteld voor financiering
van de TONK. In de eerste berap van 2021 zullen we nadere ingaan op de financiële
stand van zaken rondom de coronacrisis.

We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.
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