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Geachte raadsleden, fractievolgers,
Op 7 september 2021 ontving u de vorige raadsbrief corona. In onderhavige brief gaan we in
op de ontwikkelingen sinds begin september. In verband met de begrotingsbehandeling is
deze keer niet expliciet ruimte voor bespreking van deze coronabrief tijdens een informatieve
raadsvergadering. Eventuele vragen kunt u schriftelijk indienen.
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Situatie verspreiding en bestrijding van het virus

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de daarbij behorende
ministeriële regeling van kracht geworden. De burgemeesters van de individuele gemeenten
zijn nu het bevoegde orgaan voor het bepalen van onder andere de handhavingsstrategie. In
het kader van regionale afstemming komen de burgemeesters binnen de Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland zo nodig bijeen. In dit bestuurlijk afstemmingsoverleg bespreken zij
de hoofdlijnen van de aanpak met betrekking tot COVID-19.
1.1. Landelijke maatregelen
Via de volgende link kunt u uitgebreide informatie vinden over de landelijke maatregelen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
1.2. Aantal besmettingen
De GGD Amsterdam geeft op haar website
(https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-amsterdam-amstelland/) informatie
over het aantal positief geteste personen en het aantal afgenomen testen op gemeenteniveau. Daarom verwijzen wij u naar de GGD-website voor de meeste recente cijfers. Zo
bent u voorzien van de meest recente informatie en de daarbij behorende disclaimers.
1.3. Ontwikkeling in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Afschalen crisisstructuur
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is op 13 september 2021 afgeschaald tot GRIP
0. Dit in verband met de opheffing van de meeste maatregelen. Voor de overblijvende
maatregelen zijn de individuele gemeenten verantwoordelijk. Er is wel afgesproken om
elkaar op de hoogte te houden en zo veel mogelijk af te stemmen. Hiertoe zal, als daar
aanleiding toe is, een bestuurlijk afstemmingsoverleg worden belegd.
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Ontwikkeling besmettingen
Net als in het gehele land zijn de cijfers in Diemen, na een piek in week 28, aan het dalen.
Ze blijven echter nog boven de signaalwaarde. Dit is een beeld wat voor de gehele
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op gaat. De regio is ingeschaald als Zeer Ernstig
(08-09-2021). Qua nieuwe besmettingen zou een indeling als ernstig passen maar het aantal
ziekenhuisopnames is hier relatief erg hoog, vandaar de indeling in de categorie zeer ernstig.
De besmettingen betreffen met name de Delta-variant van het virus en het R-getal
(peildatum 1 oktober 2021) ligt landelijk op 0,93 maar is in de afgelopen weken stabiel.
Testcontainer
In de periode 25 september tot en met 10 oktober 2021 stond de testcontainer weer in
Diemen. Het aantal mensen wat zich liet testen was in de eerste week 283, in de tweede
week 226. In totaal over deze twee weken 29 personen positief getest (07-10-21).
Ontwikkeling vaccinatie(graad)
De landelijk vaccinatiegraad ligt op circa 86%, 82% van de 18 plussers heeft waarschijnlijk
beide vaccinaties gehad. In de regio Amsterdam-Amstelland ligt de vaccinatiegraad iets
lager. Diemen ligt tussen het landelijke en regiogemiddelde in. De GGD is nu bezig om de
doelgroepen, waarin de vaccinaties achterblijven, via extra voorlichtingscampagnes te
benaderen. Ook wordt gestart met vaccinatie in een bus op locatie, hiervoor hoeft men geen
afspraak te maken. Ook is bij (introductie)activiteiten van hbo- en wo- instellingen (ook bij de
Hogeschool InHolland in Diemen) op locatie gevaccineerd. Daarnaast lijkt het dat er trend is
van personen die zich alsnog laten vaccineren om het Corona Toegangsbewijs (nodig voor
de toegang in de horeca, bij evenementen en dergelijke) te verkrijgen.
1.4. Naleving en handhaving van maatregelen
Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor handhaving van de QR-code. Voor
Diemen komt dit bedrag neer op ongeveer € 80.000,--. De voorwaarden die gelden voor het
inzetten van dit budget zijn inmiddels bekend. Bezien wordt hoe dit wordt ingezet. Verder zijn
de Boa’s en toezichthouders op dit moment bezig met een ronde langs de horeca om te
informeren hoe het gaat met de handhaving van het coronatoegangsbewijs. Ook gaan zij na
tegen welke problemen de eet- en drinkgelegenheden bij het controleren van het
coronatoegangsbewijs eventueel aanlopen. Mogelijk dat hierbij ondersteuning kan worden
geboden. In de nabije toekomst zullen steeksproefsgewijs controles worden verricht. Verder
zal handhavend worden opgetreden in het geval van excessen. Tot op heden hebben wij
daar echter nog geen signalen over ontvangen.
Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is ook informatie gekomen waarbij de
mogelijkheid tot het gebruik van polsbandjes voor een klein gebied, een bepaalde tijd en een
bepaald type onderneming wordt geboden. De vraag is of dat in Diemen uitvoerbaar is,
omdat de horecagelegenheden niet heel dicht bij elkaar liggen. Vanuit de horeca is hiertoe
ook geen specifiek verzoek ontvangen.
Voor wat betreft de evenementen Sint Maarten en Sinterklaas worden de mogelijkheden
uitgezocht. Het is daarin ook wachten op de persconferentie van 1 november 2021. Bekeken
wordt hoe er vorm gegeven kan worden aan deze, maar ook andere evenementen, binnen
de geldende coronamaatregelen. Voor wat betreft de Sinterklaasintocht in Diemen kan in
ieder geval gemeld worden dat deze anders wordt gevierd dan voor corona.
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Maatregelen om de gevolgen op economisch en sociaal terrein te beperken

2.1. Tozo, Tonk en versoepelde Bbz
Tozo
De Tozo regeling is gestopt per 1 oktober. Voor de eerste Tozo regeling zijn in totaal 976
aanvragen voor levensonderhoud ingediend en 140 aanvragen voor een bedrijfskrediet. In
de tweede Tozo periode zijn 369 aanvragen voor levensonderhoud ingediend en 87

aanvragen voor bedrijfskrediet. In de derde periode Tozo periode zijn 511 aanvragen voor
levensonderhoud ingediend en 87 aanvragen voor bedrijfskrediet. In de vierde Tozo periode
zijn er 305 aanvragen voor levensonderhoud ontvangen en 26 aanvragen voor een
(aanvullend) bedrijfskrediet. In de laatste periode (Tozo 5) zijn 219 uitkeringen voor
levensonderhoud aangevraagd en 12 bedrijfskredieten. Eind september ontvingen 178
ondernemers een maandelijkse Tozo 5 uitkering.
Circa 95 ondernemers hebben aangegeven in gesprek te willen gaan over de toekomst, als
ondernemer of misschien als werknemer in loondienst. Deze ondernemers worden
uitgenodigd voor een (video)gesprek met een re-integratieconsulent om de mogelijkheden te
bespreken.
Tonk
De Tonk regeling is gestopt per 1 oktober. In de eerste Tonk periode zijn 90 aanvragen
ingediend voor een tegemoetkoming in de woonlasten over de maanden januari tot en met
juni. Er is over deze periode ruim € 220.000 uitbetaald. In de tweede Tonk periode zijn tot nu
toe 43 aanvragen ingediend en is er circa € 70.000 uitbetaald. Dit betreft in de meeste
gevallen een tegemoetkoming in de woonlasten voor de maanden juli tot en met september.
Een aantal klanten hebben pas in de 2e periode voor het eerst aangevraagd, voor de gehele
periode van januari tot en met september.
Versoepelde Bbz
Ondernemers die nog financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen sinds 1 oktober een
beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Besluit bijstandverlening
zelfstandigen - Bbz). Het kabinet heeft besloten de uitvoering van die regeling tot eind dit jaar
te vereenvoudigen door o.a. tijdelijk af te zien van een vermogenstoets en het inkomen per
kalendermaand vast te stellen in plaats van per boekjaar. De belangrijkste verschillen met de
Tozo zijn dat er een onderzoek plaatsvind naar levensvatbaarheid van de onderneming, de
kostendelersnorm van toepassing kan zijn en er een verplichting kan worden opgelegd om te
zoeken naar (parttime) werk in loondienst zolang de inkomsten uit onderneming nog niet
voldoende zijn.
Alle ondernemers die Tozo 5 ontvingen zijn per brief gewezen op de mogelijkheid om de
versoepelde Bbz aan te vragen. Tot nu toe (6 oktober) hebben nog weinig ondernemers een
aanvraag gedaan, maar er kan later nog met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot
maximaal 2 maanden terug.
Vanaf 1 januari 2022 zijn de versoepelingen niet meer van kracht. De ondernemer die dan
nog bijstand nodig heeft zal dan opnieuw een aanvraag moeten indienen.
Degenen die niet in aanmerking komen voor een (versoepelde) Bbz-uitkering en geen ander
werk vinden kunnen een beroep doen op de reguliere bijstand. Daarbij hoort dan de
verplichting om werk in loondienst te zoeken en te accepteren.
Sportbedrijf
Sinds 25 september zijn de beperkingen ten aanzien van het gebruik van sportaccommodaties niet meer van toepassing. Er zijn geen beperkingen meer ten aanzien van
kleedkamer- en douchegebruik en ook is het aantal bezoekers niet meer gemaximeerd.
De gebruikers maken weer volop gebruik van de accommodaties.
Hulp bij het aanvragen van een coronatoegangsbewijs
Voor het coronatoegangsbewijs gebruiken veel mensen de coronacheck-app of een geprint
coronatoegangsbewijs. Als dat niet lukt, kunnen inwoners van Diemen daarbij hulp krijgen.
Via het landelijke telefoonnummer 0800-1351, maar ook van vrijwilligers van Welzijn Diemen
en Diemenvoorelkaar. Hierover is door de gemeente actief gecommuniceerd, via diverse
(eigen) informatiekanalen, maar ook via het ouderennetwerk (Cordaan, wijkverpleging,
huisartsen, ergotherapeuten) en het diversiteitsnetwerk. Er is de eerste twee weken

veelvuldig gebruik gemaakt van de hulp die in Diemen beschikbaar is. Zowel op de
gecommuniceerde inloopspreekuren, als daarbuiten zijn veel vragen bij de huizen van de
buurt terechtgekomen. Via Diemenvoorelkaar zijn veel DigiD’s aangevraagd. Vanwege lange
telefonische wachttijden konden de aanvragen voor een DigiD worden verzameld en in één
keer worden afgehandeld. De vraag naar hulp neemt nu duidelijk af.
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Organisatie

Gebruik werkplekken
Sinds de versoepelingen vanuit het Rijk per 25 september jl. zijn ingegaan, gelden binnen de
Duo+ organisaties, dus ook binnen Diemen, de volgende uitgangspunten:
• Blijf rekening met elkaar houden. We adviseren nog steeds de 1,5 meter afstand in onze
kantoren/werklocaties aan te houden, zodat iedereen met een veilig gevoel aanwezig kan
zijn op de werklocaties (als dat nodig is), ongeacht of je wel of niet bent gevaccineerd.
• Thuiswerken blijft het advies voor collega’s die niet persé op kantoor hoeven zijn om hun
werk te kunnen uitvoeren. Voor collega’s die niet op kantoor hoeven te werken, maar
elkaar daar wel willen ontmoeten gelden diverse spelregels om te voorkomen dat de 1,5
meter niet meer in acht kan worden genomen door de drukte.
• Bij Corona-gerelateerde gezondheidsklachten geldt: blijf thuis en laat je testen
• Bij een negatieve testuitslag, maar Corona-gerelateerde klachten geldt: gun jouw
collega’s op kantoor een veilig gevoel en werk van huis uit.
We anticiperen uiteraard op een situatie waarin aanvullende corona-maatregelen niet meer
nodig zijn. Daarom is aan team P&O van Duo+ gevraagd met een advies te komen hoe we,
ook in de verdere toekomst, als werkgever prettige en veilige werkomstandigheden kunnen
behouden/realiseren bij een combinatie van werken thuis en op de werklocatie. Het gaat dan
om een goede organisatie en werkwijze met bijpassende faciliteiten, afspraken en
arbeidsvoorwaarden.
Tegelijkertijd werken we in Diemen naar een nieuwe huisvestingsvisie en
toekomstbestendige aanpassing van het gemeentehuis. Dat moet hybride werken faciliteren
en de manier van werken mogelijk maken, die past bij de nieuwe organisatiestructuur en
werkwijze van Diemen’22. Een en ander moet binnen de bestaande gebouwstructuur worden
uitgevoerd. Uw raad wordt daar afzonderlijk nog verder over geïnformeerd.
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Communicatie

De nadruk in de communicatie heeft de afgelopen periode ook weer gelegen op het
bevorderen van het testen en het vaccineren. Dat betekent in de praktijk dat uitingen en
gedragscampagnes van de Rijksoverheid of van de GGD worden doorgezet in de eigen
digitale kanalen. Met name de campagne om het vaccineren onder jongeren te bevorderen is
overgenomen. Verder zijn er twee specifieke onderwerpen meegenomen in de
communicatie: de aanwezigheid van de testunit in Diemen en de toepassing van de
coronatoegangspas.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Diemen,
De gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Theo Kemper

Erik Boog

