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Onderwerp

Raadsinformatiebrief gemeenteraad coronavirus nr 6

Geachte raadsleden,
Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u regelmatig over onze aanpak in de Coronacrisis.
Die aanpak líjkt te werken: heel voorzichtig durven we hoop te ontlenen aan een ingezette daling
in het sterftecijfer in Meierijstad.
De impact in onze gemeente is enorm en die hoop is nodig om vol te kunnen houden.
Elke dag oriënteren we ons op de ontwikkelingen in de samenleving en hoe we die vooruit zouden
kunnen helpen of ondersteunen. Elke dag is er contact tussen het college en onze zorg- en
welzijnsinstellingen, ondernemers, onderwijs en sport, kunst- en cultuurinstellingen, de pastores,
moskeebestuurders, dorpsraden, inwoners en hun families etc. Daar waar kan proberen we hen
een hart onder de riem te steken. Er is ook aandacht voor de positieve zaken, bijvoorbeeld het
bellen met onze decorandi, onze bezoeken (met inachtneming van de maatregelen) en de film
‘Lichtpuntjes’ of andere boodschappen waarop we hartverwarmende reacties mogen ontvangen.
De Kracht van Samen is ook nu sprekend voor onze gemeente.
Sterftecijfer in Meierijstad
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Zorg en ondersteuning
De druk op de zorg is nog steeds erg hoog, maar de piek lijkt gepasseerd. De verdeling van
schaarse beschermingsmiddelen is verder verbeterd als ook de testmogelijkheden.
Ter ondersteuning van de welzijnsorganisaties is inmiddels huis aan huis een nieuwsbrief
verspreid. Ook maken de welzijnsorganisatie een belronde langs mantelzorgers om hun een hart
onder de riem te steken en waar nodig ondersteuning te bieden. Vanuit de gemeentelijke
organisatie zijn ruim 15 medewerkers ingezet om hierbij te helpen.
We hebben de afgelopen dagen meerdere signalen ontvangen van aanbieders die, met
inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, voorzichtig weer willen beginnen met
groepsgerichte activiteiten. Afgelopen week zijn landelijke richtlijnen verschenen rond
dagbesteding en dagopvang. Wij adviseren aanbieders via onze inkooporganisatie RIOZ ten
zeerste om deze richtlijnen te volgen bij het verzorgen van dagbesteding of dagopvang.
Onderwijs/kinderopvang
De meivakantie loopt in Zuid Nederland, en dus ook in Meierijstad tot en met 3 mei.
De noodopvang loopt op dit moment zonder problemen. Scholen en kinderopvang anticiperen op
de maatregelen die op dinsdag 21 april zijn aangekondigd. Vanaf 11 mei mag de kinderopvang
100 % open, maar dient wel noodopvang aan te blijven bieden. Het primair onderwijs mag voor 50
% opstarten, maar moet ook de noodopvang waarborgen en het speciaal (basis-) onderwijs (4-12
jaar) mag voor 100 % open.
We merken dat deze maatregelen, naast de blijdschap dat men de kinderen weer kan gaan zien,
voor uitdagingen zorgen, zoals de vervoersstromen, desinfecterende maatregelen en
schoonmaak, het organiseren van voldoende personeel op de juiste dagen in de buitenschoolse
opvang etc.
Onderwijs en kinderopvang benutten de periode tot aan 11 mei om het organisatorisch geregeld
te krijgen en ouders daarover te informeren. Als gemeente blijven we daarbij aangehaakt zodat
we de regie houden en mogelijke knelpunten tijdig signaleren.
Sport
Onze minister-president kondigde onlangs een versoepeling van de maatregelen af, met name
met betrekking tot sport. De gemeenten zijn gevraagd een regierol daarin te pakken. In
Meierijstad hebben we dat gedaan in nauwe samenwerking met onze Sportraad.
Alle sportverenigingen werden onder andere per brief geïnformeerd over de wijzigingen in de
corona-aanpak met betrekking tot sporten voor kinderen en jongeren en de gevolgen daarvan
voor sportverenigingen en andere sportaanbieders in de gemeente Meierijstad.
De inhoud van deze brief (en bijlagen) is in samenspraak met de Sportraad tot stand gekomen.
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Als bijlagen zijn toegevoegd:


Protocol verantwoord sporten



Handreiking digitaal actief zijn met jeugd



Checklist voor sportaanbieders

We mochten enthousiaste reacties ontvangen van onze verenigingen. In afstemming met de
gemeente pakken zij hun jeugdactiviteiten weer op.
Economie
Werk en Inkomen
Tot en met woensdag 29 april zijn er 1.907 aanvragen (Tijdelijke Overbruggingsregeling
Zelfstandige Ondernemers) ontvangen. Inmiddels zijn er 1.349 aanvragen afgehandeld. De
aantallen zijn inclusief Boekel en Bernheze. Het aantal aanvragen voor Meierijstad is 1.325.
Steunmaatregelen


Legesnota’s commerciële evenementen
Vanwege het verbod op evenementen tot 1 juni brengen we geen leges
evenementenvergunning in rekening aan commerciële evenementen wiens evenement in
verband met Corona niet heeft kunnen plaatsvinden. Nu deze maatregel is verlengd tot 1
september heeft het college besloten deze gemeentelijke steunmaatregel te verlengen tot 1
september.



Voorschotten gas/water/licht
Eerder werd besloten tot steunmaatregelen in verband met de huur van ons gemeentelijk
vastgoed. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde
instellingen. In navolging van de afspraken met betrekking tot huurnota’s ten aanzien van het
gemeentelijk vastgoed is besloten de voorschotten gas, water en licht niet in rekening
brengen, maar te wachten.

Weekmarkten
Op dit moment mogen alleen de kramen met food op de markt staan. Per 1 mei aanstaande is dit
ook weer toegestaan voor de non food kramen. Uiteraard blijven de RIVM richtlijnen van kracht.
Recreatie & Toerisme
Met het Platform Recreatie en Toerisme zijn enkele digitale bijeenkomsten geweest om met
elkaar de maatregelen te bespreken, elkaars ervaringen en zorgen te delen en ideeën te
genereren voor de toekomst.
In de noodverordening die op 29 april 2020 van kracht is geworden is het verbod op recreatief
nachtverblijf opgeheven. Wel moeten op alle recreatieve locaties in ieder geval de
gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, zwembaden en horecafaciliteiten gesloten blijven.
Voor wat betreft horeca is er een uitzondering voor het afhalen en bezorgen, uiteraard ook met
inachtneming van de geldende regels van het RIVM. Dit betekent dat alleen recreatief
nachtverblijf, in het bezit van eigen sanitaire voorzieningen, is toegestaan.
Ons kenmerk
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Dat het verbod is opgeheven betekent overigens niet dat alle recreatieve vormen van nachtverblijf
opengesteld mogen worden. Zo moeten groepsaccommodaties en openbare camperplaatsen
gesloten blijven.
De beheerder van het recreatieverblijf is verantwoordelijk voor het kunnen naleven van de
geldende maatregelen, waaronder de 1,5 meter. Politie en boa’s handhaven op het naleven van
de maatregelen.
Kunst en cultuur
Wekelijks vindt ambtelijk en/of bestuurlijk overleg plaats met de cultuurorganisaties.
De cultuursector zit op “slot”. Besturen en directies denken na hoe ze op verantwoorde wijze open
kunnen op het moment dat versoepeling van de maatregelen plaatsvindt. Tot dat moment worden
op creatieve wijze activiteiten ontplooid en aangeboden (bezorgtassen met boeken, digitale
muzieklessen, cultuur uur via de lokale omroep).
De grote culturele organisaties zijn gevraagd in beeld te brengen wat het geheel en deels sluiten
tot nu toe betekent en met (toekomst) scenario’s te komen voor de periode na 1 september 2020.
Tot 1 juli 2020 hebben de organisaties door de maatregelen van het Rijk en gemeente in elk geval
voldoende liquiditeiten.
De bibliotheek volgt de laatste landelijke protocollen (26 april 2020) voor het geval ze open mogen
gaan. De prioriteit ligt dan alleen bij de uitleenfunctie.
De Blauwe Kei is samen met de andere theaters in overleg over toekomstscenario’s. De VSCD
(Vereniging voor schouwburg- en concertdirecteuren) zijn in overleg met de producenten om te
kijken op welke wijze het seizoen ‘20-‘21 kan worden begonnen.
Tot slot
De cijfers geven ons hoop. Hoop dat onze aanpak werkt en ook doorzet.
Door samen te werken. Door om te zien naar elkaar.
We zien dat het werkt, die Kracht van Samen.
Houd moed, blijf gezond en zorg voor elkaar!
Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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Bijlagen: 4

-Protocol verantwoord sporten
-Handreiking digitaal actief zijn met jeugd
-Checklist voor sportaanbieders
-Handreiking opvang kwetsbare leerlingen voor bibliotheken poi’s en gemeenten
-Protocollen gefaseerde openstelling bibliotheekvestigingen
-Bestuurlijke informatiebrief COVID 19 29 april 2020
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