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Informatie gemeenteraad coronavirus nr 3

Geachte raad,
Zoals u weet heeft de Coronacrisis voor ons college de hoogste prioriteit en we proberen
maximaal bij te dragen aan het indammen van deze crisis.
Veel inwoners hebben het moeilijk. Denk aan ouders die zorg voor kinderen en/of ouders
combineren met werk, inwoners met financiële problemen of gezinnen die te maken hebben met
ziekte of verlies. Ons college sluit zoveel mogelijk aan bij deze zorgen en steekt mensen een hart
onder de riem via de eigen communicatiekanalen, maar ook via de lokale media.
Naast die inzet zet het college, dagelijks en bij voorkeur, in op het persoonlijke contact, van mens
tot mens, gewoon door de telefoon te pakken of op bezoek te gaan. Om goed te doen hoef je het
niet altijd publiekelijk te maken, dat is in ieder geval de lijn die dit college voorstaat.
Bij mediaverzoeken, in onze contactmomenten en communicatie bewaakt het college nadrukkelijk
de balans, om niet onnodig zelf aanjager te zijn van (nog meer) maatschappelijke onrust.
In deze brief informeren wij u over onze verdere inzet.
Steunpakket coronacrisis
De gevolgen van de Coronacrisis voor onze samenleving en onze economie zijn enorm. Veel
inwoners, onderwijs, maatschappelijke organisaties en ondernemers van Meierijstad worden hard
geraakt, privé en in hun werk. De gemeente Meierijstad zet zich in om, daar waar mogelijk,
ondersteuning te bieden, mee te denken of maatregelen te nemen om de gevolgen van de
coronacrisis te verzachten.
Inmiddels heeft de Rijksoverheid een, steeds uitbreidend, steunpakket voor bedrijven, zzp-ers en
sportorganisaties vastgesteld. Aanvullend aan het Rijkssteunpakket, heeft het college van B&W
besloten tot een gemeentelijk steunpakket voor inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven
in Meierijstad die getroffen worden door de coronacrisis. Het gaat om steunmaatregelen rondom:

Subsidies


In zijn algemeenheid komt de gemeente zijn subsidieverplichtingen na.



Toegekende subsidie voor incidentele activiteiten, die niet doorgaan, wordt niet terug
gevorderd. Instellingen worden verzocht de activiteiten later alsnog uit te voeren.



Waar nodig worden op verzoek de subsidies voor het 2 e kwartaal alvast aangevuld met
die voor het 3e kwartaal.



Afhankelijk van hun jaarrekening, worden de huurkosten voor verenigingen/ instellingen
achteraf aanvullend gesubsidieerd.



Huurnota’s voor gesubsidieerde instellingen en verenigingen in verband met het gebruik
van gemeentelijke voorzieningen worden in eerste instantie opgeschort voor 3 maanden.
Sowieso wordt geen huur in rekening gebracht voor de periode waarin het gebruik niet is
toegestaan. Achteraf, op basis van de jaarrekeningen, kan het gemeentebestuur besluiten
of 100% subsidiëring in de huurkosten noodzakelijk is. (Dit onderdeel wordt ook toegepast
op huurnota’s voor niet-gesubsidieerde instellingen en verenigingen).Specifiek voor
sportverenigingen is deze steunmaatregel aanvullend bedoeld op de rijksmaatregelen (de
€ 4.000,00-maatregel).

Legesnota’s van commerciële evenementen


Legesnota’s die al voldaan zijn, worden onder voorbehoud, kwijtgescholden voor
commerciële evenementen die geen doorgang kunnen vinden.

Legesnota’s tijdelijke vergunningen


Voor tijdelijke vergunningen, gerelateerd aan de situatie waarin we ons nu bevinden,
worden geen leges in rekening gebracht.

Zorginstellingen


Omdat de gemeente de zorg middels een lumpsum-systematiek betaalt, loopt financiering
van deze zorg gewoon door. Zorgaanbieders lopen dan ook geen continuïteitsrisico.

Gezamenlijke Brabantse aanpak voor gemeentelijke belastingen ondernemers


De voorgestelde aanbevelingen in de gezamenlijke Brabants aanpak worden
overgenomen. Dat betekent een uitstel van betaling voor ondernemers van gemeentelijke
belastingen OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclame en/of BIZ-heffing, precario
en toeristenbelasting tot tenminste 1 juni 2020.

Naar aanleiding van ingediende verzoeken gaat de gemeente in overleg met inwoners,
verenigingen, instellingen en bedrijven over de implementatie van deze steunmaatregelen.
Het is niet uitgesloten dat de gemeente op andere terreinen nog aanvullende steunmaatregelen
gaat treffen.
Op www.meierijstad.nl is onder coronavirus-laatste-updates steeds de meest actuele
gemeentelijke informatie te vinden. Ook zal er deze week en in de komende twee weken in onze
weekbladen extra aandacht worden besteed aan de diverse regelingen.
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Veiligheid
Er is een nauwe samenwerking tussen Integrale Veiligheid, het jongerenwerk, de BOA’s, de
toezichthouders, de buitendienst en de Politie. Daarbij wordt ook het gedrag van jongeren,
inwoners en bedrijven gemonitord. In de eerste periode vanaf 17 maart jl. werden vooral
jongeren, die in groepjes bij elkaar stonden, gewezen op de richtlijnen van het RIVM en het
naleven daarvan. Eén persoon kreeg een winkelverbod omdat aanwijzingen van het personeel
niet werden opgevolgd. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld.
Er werden 21 bedrijven bezocht, waaronder alle bouwmarkten, Intratuin en Van Cranenbroek.
Op vrijdag 27 maart 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op basis van
de noodverordening, een last onder dwangsom opgelegd aan een bedrijf in Sint-Oedenrode. Deze
onderneming was ondanks herhaaldelijke waarschuwing toch in bedrijf. De gezamenlijke inzet en
de focus op het aanspreken heeft er aan bijgedragen dat er zich de laatste dagen geen
bijzonderheden hebben voorgedaan.

Onderwijs en kinderopvang
In Meierijstad werken onderwijs en opvang samen om voldoende noodopvang te organiseren.
In Meierijstad is voldoende noodopvang beschikbaar. Deze noodopvang is voor de kinderen van
ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Er is een lichte groei van het aantal
kinderen dat gebruik maakt van de opvang: een trend die zich ook landelijk voordoet. Er is op dit
moment geen vraag naar 24-uurs opvang.
In de kamerbrief van Minister Slob d.d. 20 maart 2020 zijn drie categorieën kwetsbare kinderen
aangewezen:
a. Leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand
Alle scholen hebben onderwijs op afstand gerealiseerd en kinderen hebben de beschikking
over een device.
b. Leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben
Scholen bieden deze extra begeleiding aan. Vaak wordt dit opgepakt door vaker contact
(telefonisch/videobellen) te hebben.
c.

Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is
Deze kinderen zijn in beeld gebracht in afstemming tussen onderwijs (veelal een zorg
coördinator) en Basisteam Jeugd en Gezin. Natuurlijk in overleg met de ouders.
Gezamenlijk wordt gekeken welke passende oplossing er is per kind. Zo wordt gezorgd voor
toeleiding naar de noodopvang.

Alle scholen in Meierijstad hebben ‘onderwijs op afstand’ georganiseerd. Sluiting van de scholen
en kinderopvang duurt tot en met de geplande meivakantie.
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Sociaal Domein
De druk op zorg en welzijn wordt actief gemonitord. Er zijn veel schrijnende gevallen door alle
maatregelen die worden afgekondigd en de gevolgen voor alle kwetsbaren die te lijden hebben
onder het virus. Er zijn inwoners die hun thuiszorg opzeggen omdat ze bang zijn om besmet te
worden en zelf hun ondersteuning organiseren. Organisaties zetten alle zeilen bij om maximaal
zorg en ondersteuning te bieden, dit onder moeilijke omstandigheden en uitval van personeel.
Betrokken ondernemers en burgers komen met mooie initiatieven.
Veel zorg wordt gecoördineerd vanuit de Veiligheidsregio vanuit twee verschillende overleggen:
- Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)
- Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ)
Het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) is opgericht om te zorgen voor
een goede afstemming over de omgang met het coronavirus binnen de niet-acute zorg in
Brabant. Het betreft hier organisaties in de langdurige zorg en thuiszorg zorg voor
gehandicapten (VG) in de provincie Noord-Brabant. Het RONAZ stemt af met het Regionaal
Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het RONAZ is een hele belangrijke schakel die alles is het werk stelt
om de crisis voor zorgorganisaties zo goed mogelijk te coördineren. RONAZ heeft inmiddels ook
een lijn met de gemeenten waardoor er nu een bestuurlijk overleg plaatsvindt om informatie uit te
wisselen.
De gemeente onderhoudt het contact met lokaal gevestigde zorgaanbieders en zorg- en
welzijnsorganisaties. Naast aandacht is dit belangrijk voor het ophalen van signalen en eventuele
knelpunten. De samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties verloopt goed en
intensiveert. Zo vangen de verpleeg- en verzorgingshuizen mensen op vanuit ziekenhuizen en
thuiszorgsituaties.
Onze welzijnspartners vervullen een belangrijke rol in de schakelfunctie tussen zorgvragen en het
zorg- en ondersteuningsaanbod.
ZZP-ers kunnen indien nodig een beroep dan op de gemeente: op dit moment zijn er circa 1000
verzoeken om ondersteuning ontvangen.

Sport
Alle sportaccommodaties blijven gesloten tot 28 april 2020. KNVB heeft alle amateurcompetities
voor het huidige seizoen stopgezet. Volgend seizoen beginnen alle clubs weer in dezelfde
competitie. Verwachting is dat de andere sportbonden overeenkomstig gaan besluiten.
Onderhoudswerkzaamheden aan de sportaccommodaties zijn toegestaan met inachtneming van
de maatregelen met betrekking tot het aantal personen, afstand houden en hygiëne.
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Meierijstad gaat de komende periode onderhoudswerkzaamheden aan haar sportaccommodaties
naar voren halen.

Tot slot
We waarderen de enorme betrokkenheid binnen de raad. Het doet goed om te lezen dat jullie
naar anderen omzien en dat anderen bij jullie een luisterend oor vinden.
Samen moeten we het doen!
Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij

Bijlagen:
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