Bezoekadres
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
Postadres
Postbus 10.001
5460 DA Veghel
T: 14 0413
E: info@meierijstad.nl
W: www.meierijstad.nl
IBAN: NL09 BNGH 0285 1701 04

Aan de leden van de gemeenteraad
Meierijstad
p/a griffie Meierijstad

Datum

29 mei 2020

Onderwerp

Raadsinformatiebrief gemeenteraad Coronavirus nr 8

Geachte raadsleden,

Het Pinksterweekend ligt voor ons. Een weekend dat er vorig jaar voor velen van ons heel anders
uitzag. Op allerlei manieren vonden we toen heel veel gewoon, waar we nu met andere ogen naar
kijken… En op een bepaalde manier ook naar terug verlangen.
Denk bijvoorbeeld aan het ontspannen en uitrusten op een terrasje. Hoe gewoon was dat vorig
jaar en hoe bijzonder vinden we dat nu, nu we na lange tijd op tweede Pinksterdag wél dat
terrasje kunnen aandoen?
Dat we dat niet allemaal tegelijk doen, dat hoop ik… want nog steeds geldt: zoek de drukte niet
op! Alleen als we ons goed aan alle regels houden dan hoeft het kabinet het voorgestelde
spoorboekje niet bij te stellen.
Nu is dat terrasje maar bijzaak natuurlijk, zeker als ik denk aan onze ouderen die al heel lang
geen bezoek mogen ontvangen en die nu – voor elke zorginstelling in een andere aanpak,
langzaamaan weer hun geliefden mogen zien.
En dat terrasje is al helemaal bijzaak als ik denk aan het verdriet dat het Coronavirus in heel veel
families veroorzaakt. Daaróm, met klem, ga voorzichtig om met onze nieuw verworven vrijheden.
Graag praten wij u bij hoe deze in Meierijstad vorm krijgen. Voor u ligt daarom een nieuwe update
over onze aanpak in het Coronavirus.

Leges
De Coronacrisis zet een streep door veel voorgenomen feesten of partijen. Veel paren stellen hun
huwelijk of partnerregistratie nu uit. Daarom is er ten aanzien van het heffen van leges besloten
om bij een annulering van voorgenomen huwelijken of partnerschapsregistraties de verschuldigde
leges volledig terug te betalen. Mocht het voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie
verzet worden naar een tijdstip dat een hoger bedrag aan legeskosten (zoals bijvoorbeeld naar
een zaterdag) betekent, dan worden de meerkosten niet in rekening gebracht. Bij het verzetten
van voorgenomen huwelijken of partnerschapsregistraties naar tijdstippen die een lager bedrag
aan leges kosten (zoals bijvoorbeeld naar een maandag), worden de minderkosten gerestitueerd.
Onderwijs
Inmiddels zijn de basisscholen al drie weken voor 50% en het speciaal (basis)onderwijs 100%
open. Dit verloopt zonder noemenswaardige problemen. Er zijn kinderen die (nog) niet naar
school komen door diverse redenen, maar waar wel contact mee is. Alle kinderen zijn in beeld.
Tot nu toe wordt er weinig gebruik gemaakt door leerkrachten van de testmogelijkheid bij de GGD.
De basisscholen bereiden zich voor op 100% openstelling vanaf 8 juni.
Ondertussen werkt het voortgezet onderwijs (VO) enorm hard om conform protocol vanaf 2 juni
haar deuren weer te openen voor leerlingen. Dit vergt veel werk, zeker gelet op de 1,5 meter
afstand ook tussen leerlingen.
Ook het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaat vanaf 2 juni opstarten waarbij de 1,5 meter
afstand maatregel gehanteerd wordt. De vervoerder van het leerlingenvervoer heeft
ouders/verzorgers geïnformeerd over het protocol dat gehanteerd wordt voor het vervoer naar
VSO.
De kinderopvang is regulier opgestart en er zijn geen knelpunten voor wat betreft het aanbieden
van noodopvang. Hier wordt nog zeer beperkt gebruik van gemaakt. Vanaf 8 juni kan de
buitenschoolse opvang ook weer op de gebruikelijke wijze open. Zowel onderwijs als
kinderopvang weten ons goed te vinden bij vragen en voor afstemming.
Vanuit ons als gemeente hebben we de kinderopvang en het primair onderwijs als waardering
voor hun inzet gedurende de Coronaperiode een (lokaal gekocht) boekenpakket gegeven. Dit sluit
mooi aan bij het onderwijsachterstandenbeleid van gemeente Meierijstad. Voor het VO zijn we
ook in overleg om een attentie aan te bieden gericht op taal en het bestrijden van achterstanden.
Ook de gastouders worden niet vergeten.
Vanuit Rijksoverheid is er subsidie beschikbaar voor het bestrijden van onderwijsachterstanden
als gevolg van de coronamaatregelen. In overleg met het onderwijs wordt bekeken op welke wijze
de scholen in Meierijstad hier aansprak op kunnen maken en invulling aan kunnen geven.
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Sport
Op 21 april maakte de regering bekend dat er voorzichtig meer ruimte ging komen voor kinderen
en jongeren om in de buitenruimte te sporten. Sindsdien volgden de ontwikkelingen elkaar in rap
tempo op. Ook volwassenen mogen nu weer buiten sporten en zwembaden mogen weer open.
Uiteraard met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. Om sportaanbieders op weg te
helpen heeft de gemeente Meierijstad in afstemming met de Sportraad Meierijstad een checklist
en een lokaal protocol opgesteld. Er kan in Meierijstad bij ruim 100 sportaanbieders weer gesport
worden.
Wethouder sport Coby van der Pas is op 19 mei op bezoek geweest bij hockeyclub Geel-Zwart.
Een goed voorbeeld van een vereniging die op een verantwoorde manier sportactiviteiten
aanbiedt aan haar leden, als ook geïnteresseerde niet-leden. Daarmee staat Geel-Zwart symbool
voor vele sportaanbieders in Meierijstad die weer gestart zijn met het aanbieden van
sportactiviteiten op een sportaccommodatie en daarnaast hun sportaccommodatie beschikbaar
stellen voor binnensportaanbieders. Grote waardering daarvoor. Ook wordt er door sommige
sportaanbieders, na toestemming van de gemeente, gebruik gemaakt van de openbare
buitenruimte. Zo kunnen kinderen of jongeren onder begeleiding, op een verantwoorde manier,
sporten in bijvoorbeeld een park. Alle verenigingen worden voortdurend op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen met betrekking tot de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor hen.
Ook het buurtsportwerk van de gemeente Meierijstad is van start gegaan. Dit betekent dat vele
kinderen weer op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met diverse sporten onder
leiding van de buurtsportcoaches van de gemeente Meierijstad. De reacties van kinderen, en
ouders, zijn positief. Zo ook bij de opstart van de zwemlessen in Zwembad de Neul. Zwembad de
Molen Hey gaat vanwege groot onderhoud pas open vanaf 1 juni.
IBN
Het IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus en
de richtlijnen van de overheid uiteraard op de voet. Ze passen waar nodig dagelijks hun beleid en
werkwijze aan. Daarbij is de gezondheid van medewerkers, klanten, leveranciers en relaties
prioriteit één. Daarnaast zorgen ze dat hun dienstverlening zo goed mogelijk blijft doorgaan. In de
bijlage vindt u hierover meer informatie.
Werk en Inkomen
Eind mei zijn de uitgangspunten van de vervolgregeling op de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) bekend gemaakt, onder de noemer Tozo 2.0. Bij Tozo 2.0
worden de partnerinkomsten wel meegenomen bij de afhandeling van de vervolgaanvraag. Vanaf
1 juni 2020 kunnen nieuwe aanvragen, vervolgaanvragen en aanvragen voor een (aanvullend)
krediet door de ondernemers worden ingediend t/m uiterlijk 31 augustus 2020. Voor deze
aanvragen wordt een vergelijkbare procedure gevolgd als bij Tozo 1.0.
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Inmiddels hebben alle Tozo 1.0 aanvragers een wijfo-formulier ontvangen. Op zo’n formulier
moeten ze eventuele inkomsten over de periode waarover men bijstand heeft ontvangen
opgeven. Deze wijfo’s (naar verwachting 1.500 tussen 1 juni en 8 juni) worden verwerkt in de
uitkeringsadministratie).
Het kabinet heeft besloten dat Tozo 2.0 tot 1 oktober loopt en Tozo 1.0 is verlengd met 4
maanden in plaats van 3 maanden.
Horeca
Op 1 juni 12.00 uur mogen horecaondernemers hun zaak weer openen voor gasten. Binnen
mogen zij maximaal 30 gasten ontvangen, voor buiten op het terras zijn er geen maximale
aantallen genoemd. De horeca moet in elk geval binnen werken met een reserveringssysteem.
Iedereen moet 1,5 meter afstand houden, behalve huishoudens.
Voor de hand ligt de vraag van ondernemers om terrassen groter te mogen opzetten zodat ze
tafels verder uit elkaar kunnen plaatsen. Omdat we als gemeente onze ondernemers de ruimte
willen geven, maar dit alleen willen doen met inachtneming van een aantal spelregels, hebben we
hiervoor, samen met Koninklijke Horeca Nederland en ons centrummanagement, 25 richtlijnen op
papier gezet (www.meierijstad.nl/coronavirus). De bedoeling is - waar dat kan - ondernemers de
mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de openbare ruimte. Zo kunnen zij terrassen
groter maken om toch hun gebruikelijke aantal stoelen te kunnen plaatsen.
Meer dan 40 ondernemers hebben, al dan niet gezamenlijk, een plan ingediend. Deze plannen
zijn getoetst en in de meeste gevallen hebben ondernemers hierop een akkoord gekregen.

Om de ondernemers in de Molenstraat in Veghel tegemoet te komen, sluiten we als proef op
vrijdagavond tot en met zondagavond (van 17.00 uur – 24.00 uur) de Molenstraat af voor
gemotoriseerd verkeer waarbij een strook vrij blijft voor veiligheidsdiensten, rolstoelers en
scootmobielen, fietsers en voetgangers. Buiten deze tijden maken we van de Molenstraat een
fietsstraat, waar de auto ‘te gast’ is. We hebben hierbij uitdrukkelijk aangegeven dat dit gaat om
een tijdelijke maatregel die ook weer teruggedraaid kan worden als er teveel problemen door
ontstaan. Natuurlijk in goed overleg met centrummanagement en Koninklijke Horeca Nederland,
als spreekbuis van deze ondernemers.
Dat betekent dat we vanaf maandag 1 juni op verschillende en soms ongebruikelijke plaatsen
terrassen open zullen zien. De horecaondernemers (en hun bezoekers) hebben primair een eigen
verantwoordelijkheid om dit ordentelijk te laten verlopen. We hebben er vertrouwen in dat we dit,
samen met alle ondernemers goed kunnen regelen, met inachtneming van de maatregelen die
natuurlijk nog steeds gelden.
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Kunst en Cultuur / gemeentelijke gebouwen
Met de verruiming per 1 juni 2020 zijn er meer activiteiten mogelijk voor kunst en cultuur en het in
gebruik nemen van gebouwen, zoals culturele centra, gemeenschap- en dorpshuizen,
wijkgebouwen en het theater.
Het college heeft protocollen opgesteld waaraan stichtingen, verenigingen en organisaties moeten
voldoen met het doel veilig open te kunnen. Deze protocollen kunnen op dit moment helaas nog
niet worden gepubliceerd, omdat de nieuwe Noodverordening nog niet is ontvangen. De
verwachting is dat deze vandaag, vrijdag 29 mei binnen komt.
Vrijdagmiddag en anders zaterdag wordt een breed overleg gepland om de gemeentelijke
protocollen langs de Noodverordening te leggen en te kijken of deze protocollen toegepast
kunnen worden. Mocht dat zijn dan worden deze toegestuurd aan de verenigingen, stichtingen en
organisaties en gepubliceerd op de website. Dit alles met het doel op 1 juni veilig open te kunnen.
In een volgende RIB informeren we u over de inhoud van deze protocollen.
Tot slot
De vorige keer schreef ik al: zo langzamerhand zetten we kleine stapjes richting normale leven.
Daar kijk óók ik naar uit. En tegelijk hoop ik dat dat goed gaat. Juist over dat laatste zou ik ook
graag op ú een beroep willen doen. Alleen met gezond verstand - en soms een stapje terugzetten
- lukt het ons. Laten we mét elkaar vooral het goede voorbeeld blijven geven. En als het moet dat
stapje terug zetten. Dat stapje terug doen om ruimte te geven aan de ander, helpt ons samen
steeds een stapje vooruit!
Het is en blijft de Kracht van Samen.
Fijne Pinksterdagen!
Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij

Bijlage(n): bestuurlijke informatiebrief COVID-19 - 26 mei 2020 + IBN en Corona mei
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