Zaaknummer:

51738-2021

Documentnummer:

51738-2021:997814

Raadsinformatiebrief

Onderwerp
Raadsinformatiebrief corona
Datum
20 december 2021
Geachte leden van de raad,
Het zal u niet ontgaan zijn, dat het kabinet besloten heeft dat Nederland met ingang van
zondag 19 december tot in ieder geval 14 januari 2022 in lockdown gaat. Dit om de snelle
verspreiding van de omikronvariant te vertragen en de zorg voor iedereen toegankelijk te
houden.
In de driehoek (overleg burgemeester, politie en OM) is nadrukkelijk stilgestaan bij de
handhaving van de strengere maatregelen. Uitgangspunt is, dat vooral de dialoog wordt
gezocht met onze inwoners. Een laagdrempelig contact met onze inwoners is van groot
belang in deze lastige tijden. Voorlichten, de-escaleren en zo nodig waarschuwen. Er wordt
alleen in het geval van excessen verbaliseerd.
Afgelopen zondag waren de BOA’s in de Laarbeekse kernen aanwezig. Het algemene beeld is
dat de strengere maatregelen goed maar gelaten worden nageleefd. De komende tijd zullen
blijven toezien op naleving van regels met betrekking tot de lockdown.
Boosterprik
In Aarle-Rixtel is vanuit de huisartsen een initiatief tot stand gekomen met vrijwilligers om
deze week 1.800 inwoners van Aarle-Rixtel een boostervaccinatie geven. Iedereen van 18
jaar en ouder en woonachtig in Aarle-Rixtel kon zich afgelopen zaterdag via een speciaal
hiervoor aangemaakte website aanmelden. Binnen 24 uur zijn alle beschikbare tijdsblokken
volgeboekt. De prikken worden vanaf dinsdagavond gezet in de kerk. Onderzocht wordt of
een dergelijk initiatief ook in Beek en Donk kan worden opgestart. BOA’s en politie houden
een oogje in het zeil om een ongewenst toeloop te voorkomen van mensen zonder afspraak
of ‘antivaxxers’.
Horeca
De landelijke overheid heeft aan de gemeenten geld beschikbaar gesteld om kosten te
compenseren voor het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB). Voor de gemeente
Laarbeek is dat bedrag € 58.723,93. Het college heeft besloten om dat bedrag volledig
beschikbaar te stellen aan ondernemers in de sportsector en horeca. Koninklijke Horeca
Nederland en enkele horeca-ondernemers zijn met een voorstel gekomen hoe deze gelden te
verdelen. Wie in de periode 25 september t/m 31 december 2021 extra kosten heeft gemaakt
kan daarvoor compensatie krijgen. Via de website van de gemeente kunnen ondernemers
daarvoor tot en met 15 januari 2022 een aanvraag indienen. Mocht het totaalbedrag aan

aanvragen het hiervoor staande bedrag te boven gaan, dan zullen de aanvragen naar rato
van het beschikbare budget worden uitbetaald.
Gemeentelijke organisatie
Intern zijn als gevolg van de lockdown de teugels verder aangetrokken. De aanwezigheid van
ambtenaren op het gemeentehuis is als gevolg van de lockdown verder afgeschaald.
Thuiswerken is nadrukkelijk de norm, tenzij. Tenzij heeft met name betrekking op de kritieke
processen (bijvoorbeeld balie bevolking en toezicht en handhaving). De beoogde feestelijke
uitreiking van de kerstpakketten is versobert tot het uitsluitend afhalen op de gemeentewerf.
Ook zal de nieuwjaarsbijeenkomst digitaal gaan plaatsvinden. Er wordt continu een afweging
gemaakt of bijeenkomsten fysiek of digitaal moeten plaatsvinden.
De komende tijd zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen, zo nodig verdere
maatregelen treffen en u hierover nader informeren.

Bijlagen
Coronamaatregelen met ingang van 18 december 2021.
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