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Raadsinformatiebrief gemeenteraad coronavirus nr 4

Geachte raad,
Na een bijzondere raadsvergadering én met Pasen in het vooruitzicht, melden we u graag nog
een nieuwe stand van zaken rondom het coronavirus.
We hopen sinds kort – heel voorzichtig – op beter nieuws. Hoewel er een gunstige afname in
cijfers is, is er in Brabant nog steeds een brandhaard van het coronavirus. In Meierijstad is het
aantal besmettingen alsook het aantal slachtoffers hoog in vergelijking met andere gemeenten in
Brabant. Voor het eerst zijn er ook meer nieuwe coronabesmettingen buiten Brabant volgens het
RIVM.
Zorg en Welzijn
We houden de vinger aan de pols waar het gaat om onze kwetsbare inwoners. Er is regelmatig
contact. Ook zetten we acties uit, samen met onze maatschappelijke partners, om er zorg voor te
dragen dat er geen mensen ‘ tussen wal en schip’ geraken. Binnenkort zal er een huis-aan-huis
flyer komen met directe informatie van onze maatschappelijke partners. Op deze manier proberen
wij de meest kwetsbare groepen zo direct mogelijk te bereiken, naast de inzet van onze reguliere
kanalen zoals website, social media en (extra) gemeentepagina’s met informatie in de
weekbladen. Zo weet iedereen waar ze met vragen en of initiatieven naar toe kunnen.
Als het gaat om kwetsbare inwoners denken we ook aan de gezinnen. De Webinar met Tischa
Neve voor ouders en opvoeders in de coronaperiode is door honderden ouders live bekeken of
via de link op een later moment. Hoewel er zorgen zijn over toename van huiselijk geweld in deze
periode, blijkt dat vooralsnog niet uit de meldingen bij Veilig Thuis.
Het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) is opgericht om ook binnen de niet acute zorg in
Brabant voor een goede afstemming over maatregelen in verband met het coronavirus te zorgen.
Het RONAZ bestaat naast en stemt af met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

Via het Actiecentrum zijn de afgelopen week zo’n 600 patiënten overgeplaatst naar speciaal
daarvoor ingerichte cohortafdelingen (bijvoorbeeld in geriatrische revalidatiecentra en/of
afdelingen voor kortdurend verblijf) en thuis, waar de thuiszorg de zorg op zich nam. Inmiddels
zijn er ook coronapatiënten uit Noord-Brabant die naar IC-afdelingen elders in het land waren
overgeplaatst, maar niet langer op deze IC hoefden te blijven, opgenomen in locaties in de eigen
regio. De verwachting is dat komende week ruim 200 mensen zullen volgen vanuit alle delen van
het land naar de cohortlocaties of naar huis.
Het RONAZ onderzoekt samen met de Brabantse veiligheidsregio’s de mogelijkheden om andere
locaties (zoals hotels) in te zetten voor cohortverpleging, mocht er een scenario komen waarin dat
nodig is. Onze inschatting is dat dit op dit moment niet nodig is.
Extra tests zorgmedewerkers
Deze week kondigde de Rijksoverheid een nieuw testbeleid aan. Vanaf maandag 6 april zijn er
extra tests beschikbaar om medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg,
jeugdzorg en GGZ te testen. Het aantal extra tests is en blijft nog steeds beperkt. Het is dus niet
mogelijk om alle medewerkers (op korte termijn) te testen.
De GGD’en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het nieuwe testbeleid. Het RONAZ heeft
samen met de GGD‘en een testteam ingesteld dat bepaalt hoe de tests in de niet-acute
zorgsector in Noord-Brabant ingezet worden. Enkel werkgevers (en dus niet individuele
werknemers) kunnen aangeven of zij zelf kunnen en/of willen testen dan wel op een locatie door
de GGD aangewezen. Zorgorganisaties krijgen van de GGD separaat een e-mail met meer
informatie.
Economie
Aanvragen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Tot en met 8 april heeft Meierijstad 1560 aanvragen ontvangen:


Boekel 111



Bernheze 353



Meierijstad 1096

Vanaf 3 april zijn er 242 aanvragen afgehandeld.
Ter vergelijking:


Gemeente Meierijstad had over het afgelopen jaar 2019 - 17 aanvragen Besluit
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)



Gemeente Boekel had over het afgelopen jaar 2019 – 2 aanvragen Bbz



Gemeente Bernheze had over het afgelopen jaar 2019 – 2 aanvragen Bbz

Bijgevoegd bij deze RIB treft u de brief aan, die deze week naar de aanvragers Tozo verstuurd is.
Daar staat het proces van afhandeling in beschreven.
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Deze week is, aanvullend op de onderwerpen genoemd in de vorige RIB, besloten tot aanvullende
gemeentelijke corona-maatregelen:
Marktgelden en standplaatsen
Enkele weken geleden heeft de Veiligheidsregio besloten dat de weekmarkten kunnen doorgaan
met het verkopen van de primaire levensbehoeften mits de richtlijnen van het RIVM kunnen
worden nageleefd. Dit betekent dat tot nader order de kooplieden met non-food niet welkom zijn
op de weekmarkten in Meierijstad. Er zijn geen regels voor standplaatsen (behalve de 1,5 meter
regel). In de praktijk zijn er weinig bezoekers op de markt, blijven marktplaatshouders weg uit
eigen beweging en vragen standplaatshouders om de vergunning op te schorten waarbij de plaats
behouden blijft. Wij hebben besloten in het tweede kwartaal geen facturen te sturen aan
marktplaatshouders en standplaatshouders.
Bevoorradingstijden van winkels
Op grond van het activiteitenbesluit mogen supermarkten worden bevoorraad tussen 7.00 en
23.00 uur. Deze beperking kan tot problemen leiden in de bevoorradingsketen. De
supermarktkoepels hebben de gemeenten gevraagd om deze tijden tijdelijk te verruimen. Hiermee
worden de bevoorradingskanalen ontlast en worden de supers beter in de gelegenheid gesteld
om de winkelmagazijnen en de schappen gevuld te krijgen. Wij hebben besloten de tijden voor
bevoorrading van de supermarkten tot nader besluit toe te staan tussen 05.00 en 23.00 uur.
Regiotaxi
Op 8 april is in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Vervoer
besloten om voor de maanden maart en april de gereden ritten 100 procent te vergoeden en 80
procent van de begrote ritten te bevoorschotten. Achteraf kan dit bedrag verrekend worden met
de gelden die de vervoerder vanuit het Rijk mogelijk nog ontvangt. In mei neemt het Algemeen
Bestuur een besluit over bevoorschotting voor de langere termijn.
Subsidieregeling
Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met
betrekking tot het coronavirus. De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving.
Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten
ziekenhuizen. Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar. Alle in Nederland gevestigde
rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.
Arbeidsmigranten
In deze crisis is er extra aandacht voor arbeidsmigranten, onder andere in ons regionaal overleg.
Daarbij valt te denken aan aandacht voor de arbeidsomstandigheden op de werkvloer, een
gezonde en veilige huisvestingssituatie, vervoer van groepen tijdens woon-werkverkeer en de
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gevolgen van ontslag. Ons college heeft aan alle werkgevers en uitzendorganisaties in Meierijstad
een brief gestuurd en hen gewezen op de te nemen voorzorgsmaatregelen.
Op 2 april 2020 is een (nieuwe) noodverordening afgekondigd. Eén van de maatregelen is dat 1,5
meter afstand tussen personen moet worden gehouden als ze niet tot één huishouden behoren,
dit geldt dus óók bij vervoer van werknemers. Volle busjes of personenauto’s kunnen leiden tot
fikse boetes (tot € 390, - per persoon). Politie en gemeente gaan hier de komende periode extra
op handhaven.
Daarnaast is het aanbieden van recreatief nachtverblijf op basis van de noodverordening
verboden. Het verbod geldt niet voor de locaties waar nachtverblijf wordt aangeboden aan
arbeidsmigranten. In deze bijzondere tijd is het (tijdelijk) toegestaan om werknemers te huisvesten
op bijvoorbeeld recreatieparken. Zodra de noodverordening niet meer van kracht is, is de
huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieparken weer in strijd met de wet- en regelgeving.

Onderwijs en kinderopvang
Onderwijs en kinderopvang werken samen om de noodopvang te organiseren.
Tot dusver loopt dit heel goed. Er is een stijging te zien van het aantal kinderen dat gebruik maakt
van de noodopvang. Het primair onderwijs in Meierijstad heeft alle leerlingen in beeld. Vanuit de
PO raad waren hier landelijk zorgen over (ruim 7000 kinderen ‘kwijt). Ook de samenwerking met
het jeugdprofessionals loopt soepel.
Op donderdag 9 april jl. was er een kort bezoek aan basisschool ’t Talent in Schijndel om
ervaringen te delen, samen met de medewerkers van Skopos en kinderopvang de Plu.
Medewerkers voeren hun werkzaamheden met grote passie uit en hebben oog voor de kinderen,
zeker in deze tijd dat niet alle kinderen ‘fysiek’ worden gezien. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er
met grote regelmaat contact tussen gemeente, onderwijs en kinderopvang. De lijnen zijn kort en
dat wordt vanuit alle partijen gewaardeerd.
Sport
Er is afstemming met de Sportraad Meierijstad over de lokale maatregelen in Meierijstad in relatie
tot de landelijke steunmaatregelen. Over gemeentelijke compensatie vindt overleg plaats tussen
de Vereniging Sport Gemeenten en het ministerie van VWS.
Voor sportverenigingen is een Webinar georganiseerd in samenwerking met de gemeente Den
Bosch waarin zij alle vragen rondom het coronavirus in relatie tot hun sportvereniging en hun
leden aan de orde konden stellen. Gezien de grote belangstelling voor deze Webinar vindt
komende tijd nog een dergelijke Webinar plaats, nu georganiseerd door Meierijstad.
Er zijn meerderere activiteiten opgezet om inwoners te stimuleren te blijven sporten en bewegen.
Onze buurtsportcoaches hebben in samenwerking met Phoenix Cultuur en Omroep Meierij een
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digitaal beweegprogramma opgezet dat dagelijks om 10.15 uur en 11.15 uitgezonden wordt via
Omroep Meierij en online is te bezoeken via de Facebookpagina van Meierijstad.
In samenwerking met basisschool de Springplank, de buurtsportcoach van schoolbestuur
SKOSO, kinderopvang De Verbinding BV en de sportcoach van kinderopvang Het Kroontje
worden pakketten samengesteld in het kader van de Koningsspelen 2020. Dit pakket bestaat uit
activiteiten die ouders met kinderen kunnen ondernemen, in huis of in de tuin. Deze pakketten
worden verspreid richting leerlingen van het primair onderwijs in Meierijstad. Ook is door de
buurtsportcoaches van de gemeente Meierijstad en de externe combinatiefuncties van SKOSO en
SKIPOV hard gewerkt om verschillende sport- en beweegprogramma’s te ontwikkelen zodat
kinderen thuis aan de slag kunnen. Er worden diverse challenges georganiseerd die de kinderen
uitdagen om te blijven bewegen, en hierbij ook een combinatie maken met onderwijs.
In het kader van ondersteuning van bedrijven uit Meierijstad is de aanleg en de vervanging van
een aantal kunstgrasvelden opgedragen aan een bedrijf uit Meierijstad, dat hiervoor ook zoveel
mogelijk onderaannemers uit Meierijstad inschakelt.
Openbare orde en veiligheid
Over het algemeen gaat het goed met het naleven van de maatregelen. De winkelbedrijven
houden zich aan de maatregelen en daar waar nodig worden extra afspraken gemaakt.
Het afgelopen weekend werd er veel gecrost met motoren in de omgeving van de Nobelweg en
op de Vlagheide. In de omgeving van de Nobelweg zijn diverse fysieke maatregelen getroffen om
het crossen tegen te gaan.
In nauwe samenwerking met Jongerenwerk, de Boa’s en de Politie wijzen we daar waar nodig,
jongeren op de richtlijnen. Dit heeft blijvend onze aandacht.
Komend weekend is het Pasen. Een feest waarbij we graag bij onze familie of vrienden zijn.
Maar dit jaar is dat anders. Het worden paasdagen die we niet snel zullen vergeten.
Dagen die misschien nog eens extra het gemis van dierbaren onderstrepen.
Ik wens u allen, mede namens het college, een paar dagen van hoop, steun en bezinning.
Samen moeten we het doen.
Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
Bijlage:
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