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Raadsinformatiebrief gemeenteraad coronavirus nr 7

Geachte raadsleden,

Woensdag 6 mei jongstleden heeft de minister in de persconferentie een stip op de horizon gezet:
de komende maanden worden stap voor stap corona-maatregelen teruggeschroefd. Er komt
ruimte voor versoepeling en we moeten met elkaar zorgen dat we die ruimte behouden.
In de vorige brief durfden we voorzichtig onze hoop uit te spreken met betrekking tot het aantal
besmettingen en sterfgevallen. Die lijn zet zich door: we zien een gestage afname van het aantal
besmettingen, opnames op de IC-afdelingen en sterfgevallen. Daarmee komt er ook ruimte voor
een bredere focus: de economische en maatschappelijke effecten gaan nu nadrukkelijk
meespelen in maatregelen die worden voorgesteld. Continu wordt gezocht naar de balans tussen
vrijgeven van maatregelen en de kans op toename van het Coronavirus.
Die bredere focus richt zich ook al voorzichtig op de periode ná Corona. Hoe lang zal het herstel
duren? En wat leren we van deze crisis? Vallen we terug op alle oude gewoontes en werkwijzen
of zien we kansen om dingen anders te doen, te innoveren?
Misschien is het nu het juiste moment om ons en anderen in de samenleving deze vragen nu (al)
voor te houden, vóórdat we terugvallen op het oude en vertrouwde. Juist nu is er de kans
verandering vast te houden.
Voor nu staan we ook in onze dagelijkse praktijk in Meierijstad, vandaar deze nieuwe update voor
u over onze aanpak.

Onderwijs en kinderopvang
Scholen en kinderopvang in Meierijstad hebben zich voorbereid op de (gedeeltelijke) openstelling
(vanaf 11 mei jl.). Daarbij heeft ieder schoolbestuur vanuit de eigen verantwoordelijkheid en
onderwijskundige visie en in afstemming met de MR-en, een keuze gemaakt in de wijze waarop
zij weer van start wilde gaan.
Wat betreft het bewegingsonderwijs staat het bewegingsonderwijs in de buitenruimte primair.
Alleen bij slechte weersomstandigheden is er een mogelijkheid in de gymzalen waar weinig
intensief bewegingsonderwijs gegeven kan worden. Hiervoor zijn protocollen aangereikt.
Er heeft afstemming plaatsgevonden tussen de basisscholen en de aanbieders van
buitenschoolse opvang.
Er worden vooralsnog weinig tot geen problemen voorzien in het (blijven) aanbieden van
noodopvang, zowel op school als in de kinderopvang. Als gemeente blijven we goed aangehaakt
in deze opstartfase en kunnen we gezamenlijk schakelen als zich knelpunten voordoen.
Zorg en ondersteuning
De druk op de zorg is nog steeds erg hoog, maar het aantal besmettingen en overleden inwoners
ten gevolge van Corona is afgenomen. Beschermingsmiddelen zijn nog altijd schaars, maar
worden zorgvuldig verdeeld. De testcapaciteit neemt steeds verder toe.
De meest recente verruimingsmaatregelen hebben niet veel gevolgen voor de zorg. Wel vindt er
als proef een versoepeling plaats van de bezoekregeling bij 25 verpleeghuizen in Nederland. In
onze GGD-regio is de keuze gevallen op een verpleeghuis in Oss. Alleen verpleeghuizen waar
geen besmetting meer aanwezig is kwamen hiervoor in aanmerking.
Werk en Inkomen
Tot en met 10 mei zijn er 2.021 aanvragen (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige
Ondernemers) ontvangen. Aantal aanvragen Meierijstad is 1.377. Het team dat de aanvragen in
behandeling neemt, is inmiddels helemaal bij. Dit betekent dat in een korte tijd een grote
inspanning is verricht om alle aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken.
Economie
Horeca en Detailhandel
Als alles goed blijft, mag de horeca vanaf 1 juni binnen en buiten weer open. De gemeente
Meierijstad denkt na over het gebruik van de openbare ruimte voor tijdelijke voorzieningen voor de
horeca en detailhandel, om zo de openbare ruimte op een goede en eerlijke manier te delen en
de juiste balans te vinden. Een integrale afweging is daarbij op zijn plaats.
Wanneer er verzoeken komen van ondernemers om tijdelijk extra openbare ruimte in beslag te
nemen, om zo de bedrijfsvoering beter of makkelijker te maken, is de grondhouding van de
gemeente Meierijstad positief, wél door een aantal spelregels op te stellen. Ondernemers die daar
gebruik van willen maken, kunnen daarvoor een plan indienen.
Ons kenmerk
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Als het gaat over een gebied waar meer ondernemers gevestigd zijn, geldt dat het plan onderling
afgestemd moet zijn. We sturen op gezamenlijke plannen. We realiseren ons dat elke situatie
anders is, waardoor elk plan maatwerk zal vragen.
De spelregels gaan onder andere over het tijdelijk karakter, de bereikbaarheid voor de
veiligheidsdiensten, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, het bereikbaar blijven
van bushaltes, het vrij blijven van fietspaden en looproutes, het zoveel als mogelijk beperken van
overlast en het al dan niet mogen plaatsen van schermen, heaters, parasols en dergelijke. Ook
wordt er rekening gehouden met de weekmarkten en de reguliere standplaatsen. Natuurlijk blijven
de maatregelen van kracht: ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van deze regels
en de regels van de rijksoverheid. De komende week gebruiken we om in overleg met Koninklijke
Horeca Nederland en onze centrummanagementorganisaties de spelregels aan te scherpen.
Wanneer de horeca per 1 juni open mag, is het de verwachting dat er meer mensen op straat en
in de voetgangersgebieden zijn, een drive-through past hier dan niet meer bij.
Bibliotheken
De bibliotheek gaat na 11 mei 2020 weer open, zij het met een beperkte dienstverlening.
Zij hanteert daarbij de protocollen van de VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) die gelden
voor de hele bibliotheekbranche. De bibliotheek in Veghel is na dit weekend geopend voor
zelfbediening door bibliotheekleden, geen verblijf of ontmoeting. De bibliotheken in SintOedenrode, Schijndel en Erp zijn enkel inleverpunten. Men kan daar het gebouw niet
binnentreden. Bij de entree wordt gelegenheid geboden boeken in te leveren. Er gelden
aangepaste openingstijden, al dan niet met inleverpunten en/of zelfbediening.
Sport
Vanaf 28 april is er meer ruimte voor kinderen (tot en met 12) en jongeren (13 tot en met 18) om
te sporten en bewegen in de buitenruimte. Vanaf 11 mei zijn er ook meer mogelijkheden voor
volwassenen (vanaf 19 jaar) om weer samen buiten te trainen.
Sportaanbieders in Meierijstad werden per brief geïnformeerd over de gevolgen van de
wijzigingen in de landelijke corona-aanpak voor hen. Om het sporten voor de verschillende
doelgroepen in goede banen te leiden is een protocol samengesteld door NOC*NSF
(sportbonden) en Vereniging Sport en Gemeenten. De inhoud van dit protocol is afgestemd met
het ministerie van VWS en RIVM. In samenspraak met de Sportraad Meierijstad is dit protocol op
maat gemaakt voor Meierijstad. Sportaanbieders die sport- en beweegactiviteiten op willen starten
in de buitenruimte dienen een checklist in te vullen. In deze checklist wordt onder andere
gevraagd een coronacoördinator aan te stellen, en na te denken over de routing op en rondom het
sportpark.
Vele sportaanbieders in Meierijstad zijn, na akkoord van de gemeente, begonnen met het
aanbieden van sportactiviteiten. Het enthousiasme bij veel verenigingen is onverminderd groot.
Ons kenmerk
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Door middel van het Sjors Sportief platform wordt ook aan niet-leden de kans geboden om mee te
trainen. De buurtsportcoaches van de gemeente Meierijstad staan klaar voor verenigingen om
hen te helpen met het aanbieden van goede trainingen binnen de opgestelde protocollen.
Naast de sportaanbieders is ook de gemeente Meierijstad weer opgestart met sportactiviteiten. Zo
ook het naschools sporten in de wijk voor kinderen. Dit gaat in samenwerking met de lokale
jeugdcentra.
Ook de zwembaden mogen weer open. Door samenwerkende partijen in de zwembranche is een
protocol ‘Verantwoord Zwemmen’ ontwikkeld. Ook is er een richtlijn Veilig Zwemmen voor
zwembadbeheerders. De gemeentelijke zwembaden De Neul en De Molen Hey beginnen met een
gefaseerde opstart, waarbij eerst de zwemlessen worden opgepakt. De Neul is gestart per 11 mei.
Zwembad De Molen Hey start per 1 juni in verband met nog af te ronden werkzaamheden in het
kader van groot onderhoud. Het Laco zwembad gaat naar verwachting ook weer open. Zij zullen
hier zelf over communiceren richting de gebruikers van het bad.
Tot slot
U merkt, zo langzamerhand lijkt ons ‘normale’ leven zich beetje bij beetje te hervatten. Toch
schuilt daar ook een risico in, zoals onze minister-president ons al voorhield. Daarom is het zaak
dat we met elkaar blijven waken over ons eigen gedrag en dat van de ander.
Blijf alert, alleen dan zijn onze voorzichtige stappen, stappen in de goede richting. Laten we hopen
dat we op de ingeslagen weg kunnen blijven!
Houd moed!
Het is en blijft de Kracht van Samen!
Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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