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Raadsinformatiebrief gemeenteraad coronavirus nr 10

Geachte raadsleden,

De zomervakantie en het reces staan voor de deur. Een periode van ontspanning waar velen van
ons normaliter naar uitzien. Dit jaar zal dat ook zeker zo zijn, al is de invulling in veel gevallen
wellicht anders. Vorige week maakte de minister-president bekend binnen welke kaders we ons
vanaf 1 juli kunnen bewegen. Tal van maatregelen zijn dan aangepast. Voor degenen die in een
zorginstelling verblijven is dat bijzonder fijn, na maandenlang geen of zeer beperkt bezoek. Op
sommige terreinen, zoals de evenementen, komt de versoepeling eerder dan verwacht. Dat
hebben we te danken aan de medewerking en het gezonde verstand van velen.
De gestaag dalende cijfers over aantallen besmette personen, ziekenhuis- en ic-opnames en
overlijdens reflecteren het positieve effect van de beperkingen die we maandenlang van inwoners
gevraagd hebben. Ik zie tegelijk dat er, steeds vaker, andere geluiden klinken in de samenleving;
inwoners die sceptisch zijn over de aanpak en het gedrag dat het kabinet van hen vraagt. De
komende tijd waarin evenementen weer mogelijk worden, is een uitdaging voor ons allen. Want
we zijn er écht nog niet. Ik blijf daarom een dringend beroep doen op eenieder om de richtlijnen
op te blijven volgen.
In deze brief geven we u weer een update van onze aanpak in het Coronavirus.

Steunpakket Coronacrisis
Het college heeft op 9 juni besluiten genomen over het al dan niet verlengen van
steunmaatregelen en twee nieuwe steunmaatregelen vastgesteld. Een overzicht:
Belastingen:


Steunmaatregelen worden niet verlengd na 31 juli 2020.

Subsidies:


Incidentele subsidies worden niet teruggevorderd maar de instellingen wordt verzocht de
activiteiten later alsnog uit te voeren. Dit wordt verlengd tot 31 juli 2020.



Waar nodig worden op verzoek de subsidies voor het 3e kwartaal aangevuld met die voor
het 4e kwartaal.



Indien nodig wordt achteraf aanvullend gesubsidieerd in de huurkosten voor verenigingen/
instellingen. Dit blijft gehandhaafd.



Huurnota’s voor gebruik van gemeentelijke voorzieningen worden opgeschort tot 31 juli
2020. Voor de periode waarin gebruik niet was toegestaan wordt geen huur in rekening
gebracht. Achteraf wordt op basis van de jaarrekeningen besloten of 100% subsidiëring
noodzakelijk is.

Culturele centra Noordkade/Spectrum/Mariendael:


De huur voor de drie genoemde instellingen wordt opgeschort tot 1 oktober 2020.

Sportvoorzieningen:


Huurnota’s voor verenigingen/instelling (gesubsidieerd/niet gesubsidieerd) worden
opgeschort tot 1 oktober 2020.



Compensatie (niet-commerciële verhuur) tot 1 oktober 2020 voor:
o

verenigingen die noodgedwongen van een andere gemeente of van een nonprofit instelling (bijv. bij scholen) huren;

o

verenigingen met een eigen binnensportaccommodatie (budo en tafeltennis
Veghel);

o

verenigingen met een eigen buitensportaccommodatie (tennis);

o

verenigingen die van een particuliere onderneming moeten huren (bijv.
zwemverenigingen in Veghel).



Commerciële verhuur wordt niet gecompenseerd. Dit gaat om sportclubs met een eigen
buitensportaccommodatie (tennisparken Mariaheide en De Coevering, golfbaan De
Schoot) met verhuur aan verenigingen en andere gebruikers

Huurnota’s voor niet-gesubsidieerde instellingen/verenigingen:


Huurnota’s voor gebruik gemeentelijke voorzieningen worden opgeschort tot 31 juli 2020.
Voor de periode waarin gebruik niet was toegestaan wordt geen huur in rekening
gebracht (Hiervan is geen sprake bij commerciële verhuur).

Legesnota’s commerciële evenementen:


Steunmaatregel is reeds verlengd tot 1 september.
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Legesnota’s tijdelijke vergunningen:


Steunmaatregel wordt niet verlengd.

Leerlingenvervoer:


De compensatiemaatregel wordt verlengd tot aan de zomervakantie van het onderwijs of
eerder indien het totale onderwijs weer regulier open gaat (zonder beperkingen in vervoer
(1,5 meter maatregel)).

Gezamenlijke Brabantse aanpak voor gemeentelijke belastingen ondernemers:


Steunmaatregel wordt niet verlengd na 31 juli 2020.

Marktgelden en standplaatsen:


Met ingang van derde kwartaal 2020 worden weer facturen gestuurd aan
marktplaatshouders en standplaatshouders.

Regiotaxi:


8 juli zal het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig
Collectief Vervoer een besluit nemen over de continueren van de bevoorschotting aan de
vervoerders als gevolg van de RIVM-maatregelen.

Bevoorradingstijden van winkels:


Steunmaatregel wordt beëindigd.

Voorschotten gas/licht/water gemeentelijk vastgoed:


Steunmaatregel wordt verlengd tot en met 31 juli 2020.

Legesnota’s commerciële evenementen:


Steunmaatregel is al verlengd tot 1 september 2020.

Tijdelijk gebruik maken van gemeentelijke gebouwen voor “Bloedprikdiensten”:


Tot 1 september worden bloedprikdiensten om niet gehuisvest in de betreffende
gebouwen.

Pacht voor gronden onder horeca- en sportgelegenheden:


Naar analogie met de belastingmaatregelen wordt facturatie opgeschort tot 31 juli 2020.
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Onderwijs
De basisscholen zijn vanaf 8 juni volledig geopend en dat verloopt zonder noemenswaardige
problemen. Het Voortgezet Onderwijs (VO) is 2 juni gedeeltelijk opgestart waarbij wordt uitgegaan
van de 1,5 meter maatregel.
Vanaf het nieuwe schooljaar kan het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs weer voor 100 % de deuren
openen voor hun leerlingen. De periode tot aan de zomervakantie wordt gebruikt om zich hierop
voor te bereiden.
Alle kinderen zijn in beeld maar nog niet alle kinderen gaan naar school. Met alle kinderen is
contact, daarbij wordt samengewerkt door school / BJG / leerplicht.
Scholen kijken op creatieve wijze hoe zij voor met name de groep 8 leerlingen als ook de
eindexamenkandidaten een leuke afsluiting kunnen verzorgen binnen de maatregelen die gelden.
Scholenkoepel Skopos uit Schijndel heeft een aanvraag ingediend bij de Rijksoverheid voor het
bestrijden van onderwijsachterstanden als gevolg van de coronamaatregelen.
Voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn er sinds 15 juni ook versoepelingen. In het nieuwe
schooljaar zal er naast ‘fysiek onderwijs’ ook nog online onderwijs gegeven worden. Dit geldt
eveneens voor hogescholen en universiteiten.

Sport
De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines
als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wordt per 1 juli opgeheven. Dit betekent dat alle
binnen- en buitensporten weer beoefend kunnen worden. Als gevolg hiervan is het protocol voor
sportaanbieders in Meierijstad aangepast. Sportaanbieders zijn hierover geïnformeerd op vrijdag
26 juni. Binnensportverengingen die huren bij gemeentelijke sportaccommodaties hebben een
checklist ontvangen die hen helpt bij het toepassen van alle maatregelen in het protocol. De
landelijke richtlijnen voor verantwoord beheer van binnensportaccommodaties zijn toegepast bij
de gemeentelijke sporthallen- en zalen. Beheerders van sportkantines moeten de richtlijnen van
de Koninklijke Horeca Nederland volgen.

Werk en Inkomen
We zien dat het aantal jongeren dat een uitkering aanvraagt toenemen. Daarnaast zien we veel
ZZP-ers in moeilijkheden en zien we dat er sectoren op de arbeidsmarkt krimpen maar ook
groeien. Om hier goed en snel op in te kunnen spelen willen wij een Mobiliteitsbureau gaan
opzetten waar werknemers en werkgevers een beroep op kunnen doen.
Ons kenmerk
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We zijn hierover in gesprek met onze lokale en regionale partners en hebben een projectleider
aangetrokken om snel te kunnen gaan handelen. Na de zomervakantie zullen wij u uitgebreider
informeren via een raadsinformatiebrief.

WSD
Het in eerste instantie hoge aantal ziekmeldingen is weer sterk gedaald en zo goed als
genormaliseerd. De WSD blijft kritisch kijken naar de eigen organisatie en verdere aanpassingen
doen nu er weer meer mensen op hun locaties gaan werken. Langzaam maar zeker zien zij ook
dat bij gemeenten, na het inregelen van de crisismaatregelen van de Rijksoverheid, er weer meer
ruimte is voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het behouden
van arbeidsplaatsen ia een onderwerp dat volle aandacht vraagt. De impact van de coronacrisis
op de financiële resultaten 2020 is nog niet helder. Ze verwachten hierover in de juli vergadering
van het Algemeen Bestuur nader te kunnen berichten. In de bijlage vindt u daarover meer
informatie.

IBN
Sinds 2 juni zijn de productie- en kwekerijlocaties bij IBN gereed voor de anderhalve metereconomie. De kantoorlocaties zijn medio juni aan de beurt, hiervoor worden op dit moment
protocollen opgesteld en afspraken gemaakt. De corona-crisis heeft grote financiële gevolgen
voor IBN. Ze hebben de afgelopen jaren voldoende buffers kunnen opbouwen om dat op te
vangen. In de bijlage vindt u daarover meer informatie.

Kunst en Cultuur / gemeentelijke gebouwen
Vanaf 1 juli zijn er meer mogelijkheden voor activiteiten binnen kunst en cultuur. En ook voor het
in gebruik nemen van gebouwen, zoals culturele centra, gemeenschap- en dorpshuizen,
wijkgebouwen en het theater.
Het college heeft nieuwe 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. Het is echter wel duidelijk wat de verruiming gaat inhouden en om die reden is reeds
voorgesorteerd en zijn concept-protocollen opgesteld. Zodra deze zijn getoetst, worden ze
gepubliceerd op de gemeentelijke website en gedeeld met de organisaties.
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Er worden nu algemene eisen en voorwaarden gesteld aan activiteiten die binnen en buiten
plaatsvinden. Dit is in tegenstelling tot de vorige edities, waar we per sector protocollen hebben
gepubliceerd. De nieuwe protocollen per 1 juli 2020 gelden dus voor alle gebruikers en gebouwen
zoals het theater, een cultureel centrum, een gemeenschapshuis, een wijkgebouw etc.
De bibliotheek voert ook aanpassingen door. De boeken hoeven niet meer in quarantaine
waardoor ook de tijdschriften en kranten weer op de leestafels mogen. Grote groepen worden nog
steeds vermeden en de bibliotheek richt zich nu naast de uitleenfunctie op spreekuren (IDO,
Taalhuis) en studie- en werkplekken. Samen met de scholen is weer gestart met de
Leesmiljonairs en dat loopt storm. Binnenkort wordt gestart met de vakantietassen, met dit jaar
een speciale versie voor jongeren.
Daar waar het specifieke onderdelen betreft zoals de muziekverenigingen of de cultuureducatie
wordt verwezen naar de protocollen van de branchevereniging.

Tot slot
We gaan met elkaar de goede kant op, richting het normale leven. De vakantieperiode zal ons
goed doen, mij ook. Laten we samen genieten van de nieuwe ruimte die we krijgen. En er
zorgvuldig mee omgaan, zodat we ook ná de zomervakantie op deze voet kunnen doorgaan. Help
elkaar daar bij. Het is en blijft immers de Kracht van Samen.
Fijne zomer,

Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij

Bijlagen:


informatiebrief COVID-19 – VRBN 9 juni 2020



IBN en Corona juni



WSD brief bestuur vanwege Corona juni 2020
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