RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan de leden van de gemeenteraad

Onderwerp: Raadsinformatiebrief COVID-19 d.d. 6 mei 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
De boodschap om vol te blijven houden blijft onverminderd van kracht. Er is een trend zichtbaar dat
mensen minder strikt afstand houden. Dit is in lijn met de afname in urgentie, motivatie en
haalbaarheid die mensen ervaren om zich aan deze maatregel te houden. Mensen vinden het steeds
moeilijker worden om 1,5 meter afstand te houden op straat en in de supermarkt. Bovendien gaan
meer mensen van huis en is het drukker in de centra van onze gemeenten.
De effecten hiervan zijn pas over enkele weken zichtbaar in de cijfers van het RIVM. Vanavond is er,
naar verwachting, een nieuwe persconferentie van de minister president waarin mogelijk gesproken
wordt over verdere versoepeling. Het is en blijft noodzakelijk om de maatregelen die nu en straks
gelden strikt te volgen.

Lokale ontwikkelingen gemeente Barneveld
Onderwijs en (nood)opvang
Afstemming BSO en onderwijs
Er vindt deze week afstemming plaats met de basisscholen en BSO over de start van de scholen op
11 mei. Kinderen die een contract hebben met de BSO, mogen alleen op dagen dat zij naar school
gaan naar de BSO. Dit kunnen andere dagen zijn dan in het contract afgesproken omdat de
schooldagen nu anders zijn. Verder is de richtlijn dat scholen hele dagen school aanbieden. De BSO
is in reguliere uren volgend aan de schooldagen van kinderen. Wanneer de scholen kortere dagen
onderwijs aanbieden, wordt vanuit het Rijk geen geld beschikbaar gesteld om de BSO extra open te
laten zijn. Het is primair aan de school om deze vrijvallende uren op te vangen. Er is een protocol
opgesteld voor overleg tussen het onderwijs en de BSO. Deze is te vinden op de website van de PORaad: https://www.poraad.nl/files/corona/200423%20Kinderopvang%20oproep_v4.pdf
Noodopvang tijdens schooltijd
Noodopvang blijft mogelijk voor ouders waarvan één of beide werkzaam zijn in een cruciaal/vitaal
beroep en voor kinderen uit een kwetsbare situatie. In de afgelopen weken hebben we met heel veel
verschillende partijen zorggedragen voor de noodopvang van gemiddeld 300 kinderen per dag. Ook
na 11 mei zorgen we er samen voor dat de kinderen in de gemeente Barneveld onderwijs op school
kunnen volgen en (nood)opvang krijgen. Als gemeente blijven we ook verantwoordelijk voor het
realiseren van noodopvang in de avond, nacht en weekend van kinderen met ouders in cruciale
functies. We hebben deze vraag nog niet gehad.
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Versoepeling voor sportverenigingen
Vorige week heeft de gemeente een brief gestuurd naar alle binnensport- en buitensportverenigingen
en aan marktpartijen en culturele organisaties die beweegactiviteiten aanbieden zoals balletles en
dansles. In deze brief hebben we de organisaties geïnformeerd over de landelijke, regionale en lokale
richtlijnen die gelden vanaf woensdag 29 april. Hierbij volgt de gemeente de het protocol ‘Verantwoord
Sporten’.
Extra ondersteuning
• Optisport trekt samen met de gemeente op en speelt een prominente rol bij het opstarten van
sport- en beweegactiviteiten in de buitenlucht door binnensportverenigingen. Optisport kan
adviseren over het gebruik van materialen buiten. Daarnaast kunnen ze de
binnensportverenigingen - die invulling willen geven aan buitenactiviteiten - faciliteren en
ondersteunen.
• Be Active & Creative denkt ook mee met sportverenigingen als zij bijvoorbeeld niet-leden wil laten
deelnemen aan buitensportactiviteiten. Verenigingsondersteuner Philip Maat beantwoordt
praktische vragen en geeft tips en tricks. Bijvoorbeeld over het aanbieden van proeflessen of
clinics aan niet-leden. Hiermee kan een vereniging niet-leden enthousiast maken voor de sport en
misschien motiveren om lid te worden.
• Vanaf woensdag 6 mei zet Be Active & Creative de sport- en spelbus (Barneveld, Stroe,
Voorthuizen, Kootwijkerbroek) en de sport- en spelkasten (Garderen, Zwartebroek en Terschuur)
weer in. Kinderen t/m 12 jaar kunnen met het sport- en spelmateriaal uit de bus en de kast lekker
buiten spelen en bewegen. Uiteraard binnen hygiënemaatregelen van het RIVM.
Versoepeling voor recreatiesector
Op 4 mei zijn de eigenaars van vakantieparken en de campings op de hoogte gesteld van een
aanpassing in de noodverordening. Het gaat om een versoepeling van het toelaten van maximaal 2
bezoekers bij een caravan, camper of vakantiehuisje. Daarnaast worden nu ook campers en caravans
toegestaan die een toilet en een was en/of douchegelegenheid hebben. Hiervoor moest een
camper/caravan een douche aan boord hebben.
Nieuws over de Tozo-regeling
Tozo-regeling loopt langer door
In eerste instantie konden zelfstandig ondernemers van 1 maart tot 1 juni 2020 gebruikmaken van de
overbruggingsregeling. De Rijksoverheid heeft inmiddels bekendgemaakt dat de regeling loopt tot en
met 31 augustus 2020 en ondernemers kunnen dus nog tot uiterlijk 1 juni 2020 een aanvraag
indienen. Een uitkering via de Tozo-regeling wordt wel nog steeds voor maximaal drie aaneengesloten
maanden verstrekt. Als ondernemers in de periode t/m 16 maart 2020 (toen de maatregelen bekend
werden gemaakt) nog inkomsten hebben ontvangen, dan worden deze inkomsten in mindering
gebracht op hun uitkering, als de uitkering op 1 maart 2020 is ingegaan. Omdat de Tozo-regeling na 1
juni 2020 doorloopt, kunnen ondernemers hun uitkering ook op een later moment laten ingaan. De
gemeente neemt contact op met betreffende ondernemers over de gewenste ingangsdatum.
Afhandeling
Het afhandelen van de Tozo-aanvragen heeft absolute prioriteit. Daarom zijn vorige week extra
medewerkers gestart om de aanvragen af te handelen.
• Afgelopen week is 32% van alle aanvragen van ondernemers om een periodieke uitkering
afgehandeld.
• Ook is al aan een groot aantal ondernemers een voorschot verstrekt.
• Wanneer we deze beide aanvragen optellen (uitkering + voorschot), heeft 57% van de
ondernemers inmiddels een uitkering ontvangen.
• We streven er nog steeds naar alle aanvragen binnen de termijn van vier weken af te handelen.
We verwachten dit te halen met de huidige snelheid en inzet van extra medewerkers.
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Regionale ontwikkelingen
Noodverordening
De aangepaste noodverordening is op 29 april 2020 in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen
zijn hieronder kort beschreven. Voor de precieze duiding kunt u de noodverordening met de toelichting
lezen. Deze is te vinden op de website www.vggm.nl.
De handhavingsstrategie voor politie en boa’s wordt aangepast aan de nieuwe noodverordening.
Beleidsregel ontheffingen voor een erehaag bij uitvaarten
Deze beleidsregel komt in de plaats van de 'Vrijstelling erehaag uitvaarten', zoals die een week
geleden (d.d. 23-04-2020) is vastgesteld. Reden hiervoor is het besluit van het Veiligheidsberaad, dat
heeft bepaald dat voor erehagen geen categoriale vrijstelling mag gelden, maar dat per individueel
geval een ontheffing voor een erehaag moet worden verleend. Inhoudelijk is niets veranderd ten
opzichte van het vorige vrijstellingsbesluit. Als men aan de voorwaarden (opgenomen in de
beleidsregel) voldoet wordt de ontheffing verleend.
Sporten en bewegen
Kinderen tot en met 12 jaar mogen georganiseerd, onder andere in teamverband, onder begeleiding
buiten sporten en bewegen. Daarbij hoeven zij zich niet te houden aan de 1,5 meter regel. Hierbij
mogen geen toeschouwers zijn. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde, echter zij
moeten zich wel houden aan de 1,5 meter regel.
De noodverordening laat nog ruimte voor interpretatie. In de Veiligheidsregio Gelderland Midden
kiezen we voor een ruime interpretatie die recht doet aan de bedoeling van deze uitzondering.
Onderwijsinstellingen
Al het basisonderwijs en de bijbehorende buitenschoolse opvang mogen vanaf 11 mei 2020
stapsgewijs weer worden gestart.
Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg
Het is aan de beheerder om te bepalen wie aanwezig mag zijn in een verpleeghuis of in woonvormen
van ouderenzorg.
Monitoring en duiding COVID-19 Gelderland-Midden (Infectieziektebestrijding, GHOR &
Epidemiologie)
•

Positief geteste personen
In heel Nederland zijn tot 29 april 38.802 mensen positief getest op COVID-19. In de regio
Gelderland-Midden telden we er tot dezelfde dag in totaal 1.172. Zoals bekend ligt het
werkelijke aantal besmettingen hoger omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting
wordt getest. Mensen die getest worden hebben een risico op een ernstig beloop of werken in
de zorg en hebben klachten die op COVID-19 kunnen duiden.

•

Overleden personen
Inmiddels heeft de epidemie aan 4.711 mensen in Nederland het leven gekost (27,3 per
100.000 inwoners). Hiervan zijn 130 mensen afkomstig uit Gelderland-Midden (18,8 per
100.000 inwoners). Ook voor de sterfte ten gevolge van COVID-19 geldt dat de cijfers niet
volledig zijn; alleen de overleden personen die positief getest werden zijn in deze telling
meegenomen. Het aantal mensen dat stierf aan de gevolgen van COVID-19 is in werkelijkheid
hoger.

•

Ziekenhuisopnames
Het RIVM gebruikt sinds 31 maart de ziekenhuisopnames per gemeente als belangrijkste
indicator om het verloop van de verspreiding te laten zien. In Nederland zijn tot nu toe 10.685
personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis (62,1 per 100.000 inwoners). In
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Gelderland-Midden zijn dit 382 personen (55,3 per 100.000 inwoners). Weer moet worden
opgemerkt dat dit gaat om personen die positief getest zijn. De afvlakking blijft zichtbaar, ook
in onze regio:

Aantal ziekenhuisopnames

•

Gemeentelijke duiding
Vorige week benoemden we expliciet de gemeenten Overbetuwe en Zevenaar bij het aantal
ziekenhuisopnames. In deze twee gemeenten zijn in de afgelopen week geen nieuwe
ziekenhuisopnames gemeld.

Teststraat voor zorgmedewerkers
Inmiddels zijn 1.279 testen uitgevoerd. Van de 1.142 testen waarvan de uitslag inmiddels bekend is,
zijn 188 mensen positief getest (16,5%). Naast de teststraat in Arnhem bij het Gelredome opent op 6
me ook een tweede teststraat in Gelderland-Midden. Deze komt in de afgesloten Exposium-ruimte in
de Pathé-bioscoop in Ede.
Geneeskundige zorg
De GGD bereidt zich voor op het openen van een tweede teststraat in de westelijke helft van de
regio Gelderland Midden. Deze teststraat zal per 6 mei operationeel zijn. Met de
beschikbaarheid van twee teststraten is er een betere geografische spreiding en is de GGD
voorbereidt op een toenemende vraag vanuit de doelgroep leerkrachten, pedagogische
medewerkers en ander personeel van scholen, naast de zorgmedewerkers.
De GGD verwacht dat het uitvoeren van het testen en het uitvoeren van bron- en
contactonderzoek tot zeker het einde van dit jaar inzet van de afdeling infectieziekten vraagt. Dit
zal een continue proces van op- en afschalen zijn.
Regionaal vindt er voorbereiding plaats op terugkeer naar de reguliere zorg. Voor deze
voorbereiding vindt ketenbrede samenwerking plaats. Immers de terugkeer naar reguliere zorg
heeft effecten op alle deelnemers in zorg.
Landelijk vindt er aansturing plaats op het overgaan naar de verspreiding van PBM via een
landelijke leverancier. In de afgelopen week zijn er diverse zorgpartijen overgegaan naar deze
landelijke distributie. De overgang verloopt stapsgewijs, met helaas nog de nodige aandachtsen knelpunten. Indien instellingen een acuut probleem hebben of onvoldoende PBM hebben
ontvangen vanuit de landelijke leverancier, kunnen ze rechtstreeks een beroep doen op het
distributiecentrum PBM Gelderland Midden en Gelderland Zuid. Het regionaal distributiecentrum
GHOR GM en GHOR GZ richt dus vooral op PBM noodaanvragen vanuit de zorgsector.
Politie (beeld t/m 30-4-2020)
In het lange Koningsdagweekend zijn geen grote openbare orde incidenten gemeld. Op zaterdag 25
april vloog tussen 15:00 en 18:00 in Arnhem een politiedrone in het kader van preventie. Meerdere
parken zijn door de drone bezocht. Alle parken behalve Sonsbeek waren rustig. Bij het Sonsbeekpark
is één groep door handhavers aangesproken n.a.v. beelden van de drone.
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Naar aanleiding van meldingen geluidsoverlast constateerde de politie opvallend veel feestjes bij
mensen thuis. Daarbij is bekeurd dan wel gewaarschuwd. Er waren veel meldingen van
samenscholingen (voornamelijk jeugd). In Arnhem werd een illegale goklocatie aangetroffen. Alle
aanwezigen kregen een proces-verbaal. Er waren veel mensen op de strandjes in de uiterwaarden en
ook waren er veel wielrenners en motorrijders op de weg. De politie maakte in de nacht van zaterdag
op zondag een einde aan het feest aan een illegaal gehouden feest aan de Arnhemse Boulevard
Heuvelink en bekeurde alleen de organisator. De rest van de vorige week is ook rustig zonder grote
openbare orde incidenten verlopen. Er waren meldingen van samenscholingen in gebouwen en
woningen. Er was vrijwel geen sprake van samenscholingen op straat. Er zijn enkele processenverbaal uitgeschreven.
Begin deze week is er veel media-aandacht over een groep van 28 arbeidsmigranten uit Velp bij wie
vorige week vrijdag al corona vastgesteld is. De 28, die met 21 anderen bij elkaar wonen in een
complex in de gemeente Rheden, zijn op zondag 3 mei in isolatie geplaatst op een cruiseschip in de
Arnhemse haven. De 21 anderen blijven 14 dagen in quarantaine in hun huizen in Velp.
Sfeerbeeld naleving RIVM-richtlijnen en noodverordening VGGM t/m 30-4-2020
De sfeerbeelden laten zien dat het over het algemeen rustig is. Op het vlak van jongeren wordt meer
onrust gemeld. Daarnaast zijn er verschillen te zien tussen gemeenten voor wat betreft drukte in de
openbare ruimte (met winkelstraten kunnen extra drukte opleveren).
Campagne #slimmerchillen
Vanaf vandaag doet onze regio mee aan een social media campagne gericht op jongeren en
studenten. Zowel in de handhaving als in de omgevingsanalyses en de landelijke onderzoeken zien
we dat het voor jongeren het moeilijkst is om zich aan de coronamaatregelen te houden. Daarom is
het van belang om extra in te zetten op communicatie met deze doelgroep. De campagne via Twitter,
TikTok en Instagram laat jongeren zelf nadenken en activeert hen om te komen met oplossingen om
te ‘chillen’. Oplossingen die zij onder #slimmerchillen delen op sociale media als TikTok en Instagram.
De campagne is een initiatief van Veiligheidsregio Hollands Midden. Inmiddels doen 10 regio’s mee
met de campagne. Het bereik van de campagne groeit dagelijks. Elke vrijdag ontvangt het
Gemeentelijk Knooppunt Corona van onze regio een set campagnemateriaal (banners, posters en
logo's), kant-en-klare posts voor twitter en Instagram. Alle gemeentes mogen dit campagnemateriaal
(kosteloos) gebruiken en delen met hun jongerenorganisaties en andere partners. Hoe meer
gemeenten mee doen, hoe beter het bereik.
Brandweer
De paraatheid is nog altijd op sterkte. Er zijn geen bijzonderheden.
Defensie
Per 26 april 2020 is de militaire steun aan ziekenhuis Rijnstate gestopt en aan ziekenhuis Gelderse
Vallei verlengd.

Landelijke ontwikkelingen
Georganiseerd sporten
Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde
buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Dit moet onder begeleiding te gebeuren en vanaf 13
jaar met 1,5 meter afstand tussen elkaar. Inmiddels is er een protocol over verantwoord
sporten voor gemeenten en uitvoerende partijen beschikbaar plus een handreiking over het opstarten
van de activiteiten voor de buurtsportcoaches.(https://sportengemeenten.nl/openstelling-sportkinderen-t-m-12-jaar-en-jongeren-t-m-18-jaar/)
Ondernemers
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor
ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen.
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Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen
Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling
voor 2020 is bijna anderhalf keer zo groot gemaakt.
(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/28/coronavirus-verdere-uitbreiding-enversoepeling-regelingen-voor-ondernemers)
COVID-19 en nertsfokkerijen
Op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek zijn besmettingen van COVID-19 bij
verschillende nertsen geconstateerd. De nertsen vertoonden diverse ziekteverschijnselen waaronder
ademhalingsproblemen. Het RIVM oordeelt dat de geconstateerde besmettingen op basis van de
huidige kennis over COVID-19 geen risico vormen voor verdere verspreiding onder mensen. Ook
oordeelt het RIVM dat de impact van de besmettingen van de nertsen op de gezondheid van mensen
op dit moment verwaarloosbaar is. Bij de betrokken bedrijven in Brabant zijn voorzorgsmaatregelen
genomen. Voor andere fokkerijen dan deze twee betrokken fokkerijen gelden op dit moment geen
nadere maatregelen. Wel is er een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en
personen in onderzoeksinstellingen. Als sprake is van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij
nertsen moet dit gemeld worden bij de NVWA. In onze regio zijn ook nertsfokkerijen gevestigd
(bijvoorbeeld in Overbetuwe). Het volledige bericht van de Rijksoverheid leest u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/26/covid-19-geconstateerd-op-tweenertsenbedrijven
Testbeleid uitgebreid voor nieuwe doelgroepen
Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers en mantelzorgers kunnen
binnenkort getest worden. Binnen de beschikbare testcapaciteit is er ruimte om extra doelgroepen te
testen.
Het kabinet heeft vorige week besloten dat vanaf 11 mei de basisscholen, buitenschoolse opvang,
kinderopvang en gastouders weer open gaan. Organisaties in deze sectoren bereiden zich hierop
voor. Met deze sectoren is afgesproken dat vanaf 6 mei het personeel zich bij klachten kan laten
testen. Zo kunnen zij voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met
het coronavirus zijn besmet geraakt.
Sporten in de buitenlucht is voor kinderen inmiddels weer mogelijk. Jeugdtrainers kunnen daarom nu
ook getest worden bij klachten. Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de
sectoren van onderwijs en kinderopvang.
Mantelzorgers van kwetsbare groepen kunnen uiterlijk met ingang van 18 mei eveneens getest
worden door de GGD als ze klachten hebben. Het RIVM werkt momenteel de aanpassing van de
richtlijn voor deze doelgroep verder uit.
Actualisatie voorwaarden afstandsonderwijs inburgeringsplichtigen
De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat
inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot inburgeringsonderwijs en het al geleerde niet
verloren gaat door een onderbreking van het leertraject.
De periode waarin de coronamaatregelen van het kabinet van kracht zijn, is verlengd. Het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het servicedocument geactualiseerd. De actualisatie
betreft de verlenging van de aangepaste voorwaarden voor afstandsonderwijs tot in ieder geval 20
mei 2020. De periode waarin de contracten kunnen worden omgezet duurt ook tot in ieder geval 20
mei 2020. Het geactualiseerde servicedocument leest u op de website van Blik op Werk.

Informatie en communicatie
Filmpje inzet van defensie in coronacrisis
Door de VGGM is een illustratief filmje gemaakt over de inzet van Defensie voor de coronacrisis. Ruim
vierhonderd verpleegkundigen en artsen werken bij defensie. Velen zijn ingezet in diverse
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ziekenhuizen in het land. In de Gelderse Vallei in Ede werken Niels en Leroy. Maar defensie doet
meer tijdens de coronacrisis. https://youtu.be/0mW6G2w26YA
Vanuit de regionale crisisorganisatie krijg ik als burgemeester regelmatig updates over de actuele
ontwikkelingen en maatregelen die noodzakelijk zijn. Algemene publiekscommunicatie verloopt via de
eigen gemeenten ondersteund door het Gemeentelijk Knooppunt Corona. Voor vragen kunt u via de
reguliere werkwijze bij uw griffier terecht.

Met vriendelijke groet,

dr. J.W.A. van Dijk
Burgemeester

Informatiebronnen
Via onderstaande links kunt u op de hoogte blijven van de meest actuele informatie:
https://vng.nl/nieuws
https://www.rijksoverheid.nl/actueel
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.stichting-nice.nl/

