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Raadsinformatiebrief gemeenteraad coronavirus nr 11

Geachte raadsleden,

‘Volhouden na vakantieperiode’
Voor de zomervakantie was de hoop dat in Meierijstad voorlopig geen nieuwe besmettingen met
het Corona-virus zouden optreden. Tot half augustus is het aantal geconstateerde besmettingen
gelukkig zeer beperkt gebleven. De laatste week zien we enkele nieuwe besmettingen in de GGDmonitor. Het beeld is dat onze inwoners zich goed aan de maatregelen houden, al zijn er enkele
zorgpunten. Alertheid is echter geboden en vanwege de landelijke toename van het aantal
besmettingen zijn sommige maatregelen aangescherpt. In deze brief geven we u een update over
de ontwikkelingen in de laatste maand. Onze gezamenlijke uitdaging is om na de vakantieperiode
de terughoudendheid in ontmoetingen en alle hygiënemaatregelen vol te houden.

Steunpakket Coronacrisis
Regiotaxi:
Op 8 juli heeft het Algemene Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief
Vervoer besloten de bevoorschotting aan de vervoerders als gevolg van de coronamaatregelen te
continueren tot 1 september. Voor de termijn na 1 september wordt een plan van aanpak
opgesteld met daarin aanvullende afspraken binnen bestaande vervoerscontracten, zodat de
continuïteit van het vervoer in de toekomst gewaarborgd wordt.
Onderwijs / kinderopvang
Het primair en voortgezet onderwijs is vanaf 24 augustus regulier geopend. De landelijke
quarantaine regels gelden voor ouders, leerlingen en onderwijspersoneel bij bezoek aan ‘oranje
en rode’ landen. Voor de kinderopvang zijn daar ook specifieke regels voor die worden gevolgd.

De afgelopen periode is er veel gesproken over de ventilatie van scholen en de invloed daarvan
op de verspreiding van het corona virus. Om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het op
orde brengen van alle ventilatiesystemen is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen
(LCVS) ingericht. Hun plan betekent voor de scholen:


Alle scholen hebben een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan
de eisen;



Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale
GGD. De GGD adviseert over de te nemen maatregelen.



Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen hoe
het ervoor school staat. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee
wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.

De verantwoordelijkheid met betrekking tot het in kaart brengen van het ventilatiesysteem op
scholen ligt bij het schoolbestuur; De gemeente heeft hierin geen rol tenzij de school gevestigd is
in een gemeentelijk gebouw; Gemeente en de betreffende scholen/schoolbesturen trekken dan
gezamenlijk op. In Meierijstad geldt dat voor zeven scholen. Gekeken wordt of naast de scholen in
de multifunctionele gebouwen, aanvullend ook de ruimtes van kinderopvang (en evt. andere
gebruikers) gecheckt kunnen worden.
Het leerlingenvervoer kan ook weer regulier opgestart worden. De vervoerder volgt daarbij de
richtlijnen en protocollen vanuit de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).

Sport
Sportverenigingen zijn op 22 juli 2020 geïnformeerd over diverse regelingen wat betreft financiële
tegemoetkoming. Dit betreft de kwijtschelding van de huur van de gemeente, maar ook de
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor sportverenigingen met omzetverlies van juni tot en met
september, de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) voor omzetverlies van maart
tot en met juni en het Kortlopende krediet voor amateursportverenigingen met
liquiditeitsproblemen. De TVL, TASO en het Kortlopende krediet zijn allen landelijke regelingen.
Via een geleidelijke openstelling mogen de buitensportkleedaccommodaties inmiddels weer
volledig open. Voor de binnensport mogen de kleedaccommodaties weer open in de
accommodaties waar het mogelijk is om de RIVM maatregelen te waarborgen. Sportverenigingen
hebben richtlijnen ontvangen over verantwoord gebruik van kleedaccommodaties en over de
registratieplicht voor sportkantines.
Voor wat betreft de Sportawards is samen met partners gekozen voor een alternatieve Covidproof opzet in 3 groepen: op 18 september (Tennispark de Krekel, Mariaheide), 19 september
(Helden van Kien, Sint-Oedenrode) en 20 september (Spectrum, Schijndel).
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Alle binnen- en buitensporten kunnen vanaf 1 juli weer beoefend kunnen worden.
Sportaanbieders zijn op 26 juni over het aangepaste sportprotocol in Meierijstad geïnformeerd.
Binnensportverengingen die huren bij gemeentelijke sportaccommodaties hebben een checklist
ontvangen die hen helpt bij het toepassen van alle maatregelen in het protocol. Voor
sportkantines gelden de richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland.

Zorg en ondersteuning
Vanaf 1 juni t/m 18 augustus 2020 zijn er in de teststraten in Nederland 3.622 inwoners van
Meierijstad getest. De GGD heeft echter geen cijfers van het aantal mensen dat in het ziekenhuis
of via huisartsen getest wordt. De GGD ziet van deze groep enkel de positieve uitslagen. Van de
3.622 inwoners zijn er 30 positief getest in de teststraten, waarvan 12 in de week van 10 t/m 18
augustus. Dit beeld komt overeen met het beeld in de rest van de GGD regio Hart voor Brabant.
De laatste weken stijgt het aantal positieve uitslagen.
Vanaf het begin van de Coronacrisis tot nu (27 feb t/m 18 aug) zijn er 576 inwoners van
Meierijstad positief bevonden. Vanaf 1 juni t/m 18 augustus zijn er 33 bron- en
contactonderzoeken opgestart.
Het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) geeft aan dat de voorraad persoonlijke
beschermingsmiddelen bij zorgaanbieders in de acute en niet-acute zorg op orde is en zij over
een extra buffer beschikken.
Bij de Verpleeg- en verzorgingstehuizen en in de gehandicaptenzorg is in Meierijstad de rust
wedergekeerd. Er zijn op dit moment geen besmettingen.
Voor een deel van onze cliënten heeft de Corona-periode te lang geduurd; dat vertaalt zich in een
toename van klachten. Wel lijkt er enigszins een normalisatie op te treden. We kunnen de
toenemende zorgvraag nog wel beantwoorden.
Zorgpartijen zijn zich intern en in de samenwerking met formele en informele zorgpartners aan het
voorbereiden op een eventuele tweede golf met daarin het streven dat de zorgcontinuïteit beter
geborgd blijft.

Werk en Inkomen
In het eerste half jaar hebben zich 176 personen gemeld voor een aanvraag P-wet. Ter
vergelijking; over dezelfde periode in 2019 waren dat 121 personen.
We verkennen de mogelijkheid om in Meierijstad een Mobiliteitscentrum op te richten. Daarmee
willen wij werknemers en werkgevers die door de coronacrisis in problemen komen ondersteuning
bieden. Hiervoor is recent een projectleider gestart. Wij werken hierin samen met de
arbeidsmarktregio Noordoost Brabant Werkt. In september volgt een RIB over de stand van
zaken.
Ons kenmerk
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Het aantal aanvragen Tozo 2 ligt gemiddeld tussen de 3 en 5 per dag. De afhandeling van de
aanvragen is bij.
In augustus besluit het Ministerie of er nog een Tozo3-regeling komt of dat het Bijstandsbesluit
zelfstandigen wordt aangepast op de gevolgen van de Coronacrisis.
Onderstaand overzicht geeft de stand van zaken van Tozo weer tot en met eind juli 2020.
Tozo1 Levensonderhoud
2103
151
474
1478

Terugvordering
Intrekking
Afwijzing
Toekenning
Afgehandeld
2102
10
9
132
151
28
36
396
473
128
150
1195
1478

279
23
67
189

Terugvordering
Intrekking
Afwijzing
Toekenning
Afgehandeld
269
0
23
23
1
7
57
65
4
10
167
181

Totaal ontv
Totaal
Boekel
Bernheze
Meierijstad

Overig
0
6
3

7
2

Tozo2 Levensonderhoud
Totaal ontv
Totaal
Boekel
Bernheze
Meierijstad

0
0

5

Aantal aanvragen sinds 2 juli

Kredietaanvragen Tozo 1
Totaal
Boekel
Bernheze
Meierijstad

Totaal ontvangen

Kredietaanvragen Tozo 2
Totaal
Boekel
Bernheze
Meierijstad

Totaal ontvangen

187
9
50
128

Afwijzing
Toekenning
Afgehandeld
43
185
4
9
10
49
29
127

24
0
5
19

Buiten behandelingOverig
58
1
16
41

2
0
0
2

Buiten behandelingOverig
13
0
2
11

Intrekking
4
0
2
2

5
0
1
4

80
4
20
56

Intrekking
4
0
3
1

Afwijzing

Toekenning

Afgehandeld
25
0
5
20

€
€
€

0

0

0

1

Aantal aanvragen kredieten sinds 22 juli
Netto uitgekeerd Levensonderhoud
Netto uitgekeerd aan leningen
Sociale lasten
Totaal tbv budget

Overig

5.069.465,62
€ 415.082,00
1.520.839,69
7.005.387,31

Kunst en Cultuur / gemeentelijke gebouwen
Theater de Blauwe Kei
Per 1 september 2020 start theater de Blauwe Kei met haar nieuwe theaterprogramma voor de
periode tot en met december 2020. Dit is een afspraak naar aanleiding van overleggen met de
impresariaten en de Vereniging voor Schouwburg- en concertdirecties (VSCD). De ervaringen in
deze periode en de landelijke ontwikkelingen rondom Covid-19 worden gebruikt voor de
programmering voor de periode januari tot en met mei 2021.
In overleg met de VSCD worden specifieke Corona-protocollen gevolgd. Naast basisregels wordt
de logistiek aangepast met betrekking tot foyers, backstage en de zalen. Qua programmering is er
sprake van een aangepast theateraanbod op diverse locaties op de Noordkade. Er worden twee
voorstellingen gespeeld op 1 avond en extra personeel wordt ingezet voor de begeleiding.

Ons kenmerk

Pagina 4 van 7

datum 21 augustus 2020

Cultureel centrum Mariendael en ’t Spectrum
Mariendael start officieel per 24 augustus 2020. Er is in de vakantie proefgedraaid met het doel de
Corona protocollen toe te kunnen passen. Er zijn extra maatregelen genomen in het gebouw; o.a.
demontage van de tribune, zodat meer ruimte beschikbaar is. Er is nog geen perspectief wanneer
Mariendael weer volledig open kan. De wekelijkse lessen van Phoenix cultuur en andere
activiteiten gaan van start. Activiteiten van o.a. zangkoren, bridge en grotere theaterevenementen
zijn bij Mariendael een half jaar vooruit geschoven.
De podiumzaal in t Spectrum kan vanwege de 1,5 meter onderlinge afstand moeilijk ingezet
worden. Theater zal er niet of anders nauwelijks plaatsvinden, omdat te weinig bezoekers mogen
worden toegelaten. Dit wordt momenteel tegelijkertijd met een filmprogramma bekeken.
CHV Noordkade
Sinds maart heeft CHV Noordkade geen verhuuractiviteiten (zowel commercieel als nietcommercieel) en evenementen meer. Dit heeft ondanks de landelijke ondersteuning geleid tot een
forse afslanking van de organisatie. Daarnaast merkt men dat het bedrijfsleven en de organisaties
tot en met december 2020 veel activiteiten annuleren. CHV Noordkade maakt onderdeel uit van
stichting Cultuurfabriek Noordkade. Phoenix cultuur, theater de Blauwe Kei en Kunstgroep de
Compagnie maken daarvan eveneens deel uit. Om die reden houden we de ontwikkelingen
rondom CHV Noordkade goed in de gaten en is er tweewekelijks contact.
Bibliotheek Meierijstad (NOBB) en Phoenix cultuur
Beide organisaties hebben hun activiteiten deels voort kunnen zetten (vooral digitaal) met
inachtneming van de protocollen. De financiële schade wordt opgevangen binnen de exploitatie.
Amateurkunst
De verschillende verenigingen gaan starten en nemen de protocollen van de Koninklijke
Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) in acht. Er wordt weer gerepeteerd waar dat mogelijk is.
In september 2020 zijn met alle amateurverenigingen per discipline (muziek, toneel, festivals etc.)
op bestuurlijk niveau gesprekken gepland. Doelstelling hiervan is in gesprek te gaan over hoe het
met de verenigingen gaat, het huidig subsidiebeleid na harmonisatie te evalueren en
ondersteuning te bieden waar een vraag ligt.
Eenmalige activiteiten in 2020
Een groot aantal eenmalige cultuurevenementen, waarvoor subsidies zijn verleend, kunnen niet
plaatsvinden in 2020. Met de organisaties zijn gesprekken gevoerd voor verplaatsing van het
evenement naar 2021.
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Wijkgebouwen, dorpshuizen en sociaal culturele centra
Na de zomervakantie worden in de wijkgebouwen, dorpshuizen en sociaal culturele centra de
activiteiten weer (beperkt) opgestart binnen de daarvoor geldende voorwaarden, richtlijnen en
landelijke/lokale protocollen. De beheerstichtingen hebben hiervoor alle fysieke
voorzorgsmaatregelen getroffen in hun gebouwen, zoals 1½-meter belijning, desinfectiemateriaal,
looproutes, en dergelijke. Vanuit werkatelier Vastgoed is er al een begin gemaakt met het
controleren van de mechanische ventilatiesystemen om op grond van deze inspecties de
beheerstichtingen en de huurders/gebruikers te adviseren hoe er geventileerd moet worden.
Alvorens de gebouwen weer open te stellen, zijn de gebouwbeheerders/beheerstichtingen er op
gewezen om alle watertappunten goed te spoelen om legionellabesmetting te voorkomen.
Vastgoed heeft op drie locaties ruimte beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting van
bloedprikposten van Bernhoven (in Ter Aa in Erp, in D’n Blok in Veghel en in Dioscuren in
Schijndel). Binnenkort wordt sporthal De Streepen voor twee dagen beschikbaar gesteld aan de
gezamenlijke huisartsenpraktijken uit Sint Oedenrode voor griepvaccinaties.

Kermis Sint-Oedenrode
Het college heeft eind juli het voorlopig besluit genomen een kermis in Sint-Oedenrode te
organiseren en daarbij de kermis en horeca-activiteiten te splitsen.
Voor de kermis is een speciaal afgesloten terrein op De Neul aangewezen waar met voldoende
ruimte kan worden genoten van verschillende attracties. Het terrein is ruim opgezet, volledig
omhekt met een centrale in- en uitgang, een verplichte looproute, toegangscontrole, inzet
sfeerbeheer en jongerenwerk en cameratoezicht. Het publiek op het terrein wordt permanent
gemonitord en waar nodig wordt besloten om de toegang tijdelijk te sluiten, om drukte te
voorkomen. Kermisexploitanten nemen ieder hun eigen maatregelen. Op die manier kunnen de
inwoners van Sint-Oedenrode genieten van de kermisattracties binnen de geldende COVIDmaatregelen.
Recent hebben we de kermis in Schijndel op de Steeg georganiseerd. Die is door bezoekers,
exploitanten, politie en gemeente positief geëvalueerd. De kermis in Sint-Oedenrode op de Neul is
qua opzet, organisatie en maatregelen vergelijkbaar met die in Schijndel.
Voor de horeca in het centrum van Sint-Oedenrode zijn geen extra activiteiten toegestaan. Met
andere woorden handhaving van de huidige reguliere en deels al verruimde terrassen (zonder
capaciteitsuitbreiding). In de horeca en op de terrassen gelden de algemene regels, bepaald in de
noodverordening van 10 augustus 2020, zoals het reserveren, het placeren, de
gezondheidscheck en het verstrekken van de persoonsgegevens in het kader van het bron- en
contactonderzoek. Meermalen is overleg gevoerd met de horeca over de maatregelen in het
centrum. In z’n algemeenheid is de horeca verantwoordelijk voor de regulering binnen én op de
terrassen.

Ons kenmerk

Pagina 6 van 7

datum 21 augustus 2020

Enkele bedrijven hebben in dit verband hun terrassen met dranghekken afgezet (service van de
gemeente). Buiten de horeca in de openbare ruimte is politie en gemeente verantwoordelijk. De
reguliere inzet van politie en BOA’s wordt ondersteund met ingehuurde extra toezichthouders.
Ook is er cameratoezicht waarbij privacy is gewaarborgd (crowdmanagement). Gedurende de
kermis is er een permanent CrisisManagementTeam ingericht bij de brandweerkazerne.
De gemeente zet actief in op communicatie via de pers en sociale media. Insteek is dat het gaat
om een andere kermis dan normaal. Deze wordt steevast aangeduid met ‘Kermis op de Neul’ en
niet met ‘Rooi Kermis’. Mensen worden opgeroepen om alleen als er gereserveerd is naar de
horeca te komen.
Het besluit in Midden- en West-Brabant de kermissen te verbieden heeft vooral op social media
voor een stroom van reacties gezorgd. We hebben aanvullend bestuurlijk contact gehad met de
Veiligheidsregio en e.e.a. met partijen besproken. Gelet op alle voorzorgs- en
veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen om aan de COVID-19 regels te voldoen, ziet het
bestuur van de gemeente Meierijstad geen reden om tot een ander besluit voor deze kermis te
komen.

Tot slot
Het zomerreces achter ons latend, gaan we weer samen aan de slag. Op de beeldvormende
avond van 8 september aanstaande geven we u graag een nadere toelichting op de aanpak van
de Corona-crisis in onze gemeente.

Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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