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Onderwerp

Raadsinformatiebrief gemeenteraad Coronavirus nr. 12

Geachte raadsleden,
Het aantal Covid-19 besmettingen loopt op in de regio en in Meierijstad. En we zien die toename
op dit moment in alle leeftijdscategorieën en verspreid over onze gemeente. We hebben daarom
het gemeentelijke crisisoverleg weer opgestart.
Meierijstad is met de eerste Covid-19 golf hard getroffen. Het virus bracht in maart enorm veel
verdriet, eenzaamheid en zorgen in onze gemeente. Families hebben geen afscheid kunnen
nemen van hun dierbaren op een manier die hen troost biedt; er was eenzaamheid onder onze
ouderen in verzorgingstehuizen. Kortom, Covid-19 had een enorme impact op onze samenleving.
Mensen zitten nog volop in de verwerking van de eerste golf. De zorg is nog bezig op adem te
komen en zich voor te bereiden op nieuwe besmettingen. Herdenkingen zijn gepland. We zijn nog
niet klaar met Corona en inmiddels spoelt de 2e golf over ons heen.
Niemand wil terug naar de situatie van maart 2020. We moeten er samen alles aan doen om dat
te voorkomen.
Zorg en ondersteuning
Wij zijn weer gestart met het monitoren van de druk op zorg en ondersteuning naar aanleiding van
de tweede golf coronabesmettingen. Wij horen dat organisaties zich hier op voorbereiden. We
continueren zelf persoonlijk contact met klanten waar we dit nodig achten. Los van de contacten
met de zorg zetten we blijvend in op het tegengaan van eenzaamheid en het bereiken van
kwetsbare mensen via onze sociale partners.

Via de GGD worden wij geïnformeerd over diverse ontwikkelingen zoals aantal besmettingen en
testcapaciteit. Daarnaast worden wij regelmatig geïnformeerd door het Regionaal Overleg Niet
Acute Zorg (RONAZ). De kerntaak van het RONAZ is samenwerking, afstemming en coördinatie
binnen de niet-acute zorgketen met alle daarbij betrokken partners in tijden van crisis, met als
doel de zorgcontinuïteit van deze zorg gezamenlijk te waarborgen en af te stemmen met de acute
zorgketen.
Werk en Inkomen
Vanaf 1 oktober 2020 kunnen ondernemers met financiële problemen door de coronacrisis zich
aanmelden voor de Tozo 3-regeling. De regeling loopt tot 1 juli 2021. Op maandag 28 september
2020 heeft het kabinet in een persconferentie in verband met aangescherpte coronamaatregelen
aangekondigd dat de beperkte vermogenstoets niet per 1 oktober 2020 in de Tozo 3 wordt
ingevoerd. De vermogenstoets komt voorlopig helemaal te vervallen. Met de extra maatregelen
die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden
nu niet.
We zijn samenwerking aan het zoeken met verschillende partijen voor de organisatie van een
Mobiliteitscentrum. Met het Mobiliteitscentrum willen wij werknemers en werkgevers die door de
coronacrisis in problemen komen ondersteuning bieden. We maken inmiddels hiermee flink
vorderingen, maar wachten nog op enkele toezeggingen van samenwerkingspartners. Zodra die
binnen zijn, zullen wij u via een raadsinformatiebrief nader informeren. Dit vindt naar verwachting
in oktober plaats.
De toename in het uitkeringsbestand is (nog) beperkt. In de volgende raadsinformatiebrief zullen
wij hierover weer cijfers opnemen.
Terras horeca
Dit voorjaar werden ontheffingen verleend om terrassen uit te breiden in de openbare ruimte.
Hiervan maakten meer dan 50 ondernemers gebruik. De uitbreiding van terras geeft een
ondernemer de mogelijkheid om het aantal tafels dat hij normaal gesproken heeft staan, zo te
plaatsen dat gasten de 1,5-meter-maatregel in acht kunnen nemen. Deze ontheffingen lopen tot
1 november.
Omdat we ervan uitgaan dat de maatregelen langer duren, zijn we van plan de ontheffingen te
verlengen. Op dit moment werken we aan een actualisatie van de richtlijnen hiervoor.
De richtlijnen worden aangevuld met kaders voor het inrichten van winterproof terrasruimte, al dan
niet overdekt. Omdat voor een overkapping van terrasruimte in de meeste gevallen een
vergunning vereist is, moeten ondernemers dit aanvragen. Bij de actualisatie van de richtlijnen
vragen we ook aandacht voor duurzaam gebruik van terrasverwarming: deze moet zo
energiezuinig mogelijk zijn.
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Sport
Vanaf 29 september mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden. Dat geldt zowel
voor professionele sportwedstrijden als amateurwedstrijden. Ook zijn met ingang van 29
september alle sportkantines dicht. Het doel van de Rijksoverheid is om de sportbeoefening
zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen.
Sportverenigingen zijn in dezelfde week nog geïnformeerd over de toepassing van de
maatregelen in Meierijstad en daaraan verwant het nieuwe protocol voor veilig en verantwoord
sporten. Onze verenigingsadviseur is beschikbaar om verenigingen te helpen die nadere vragen
hebben. Dit past in de lijn van ondersteuning die we sinds de uitbraak van het coronavirus hebben
geboden aan sportverenigingen: snelle informatievoorziening, een protocol op maat voor
Meierijstad en advies voor verenigingen die hulp nodig hebben bij het toepassen van de
maatregelen. Dit alles stemmen we steeds af met de Sportraad Meierijstad.
Daarnaast zijn verenigingen per brief geïnformeerd over landelijke regelingen voor omzetverlies,
en de lokale maatregel om de huur van het tweede en derde kwartaal kwijt te schelden. Voor wat
betreft het tweede kwartaal maken we als gemeente gebruik van de Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) regeling vanuit het rijk.
Ambtelijke en bestuurlijke contactmomenten en werkbezoeken wijzen uit dat er sprake is van
wederzijdse waardering tussen verenigingen en de gemeente over de aanpak in deze coronatijd.
Ook in regionaal verband (VSG-regio) is goede afstemming tussen gemeenten over het
toepassen van de landelijke maatregelen.
Kunst- en cultuur
Ook de kunst- en cultuursector wordt hard getroffen door de aangescherpte maatregelen. Er is
sinds maart regelmatig en intensief overleg met de verenigingen en instellingen binnen deze
sector. De afgelopen weken hebben we zo’n 50 verenigingen uit de amateurkunst gesproken en
boden een luisterend oor met betrekking tot de annulering van activiteiten en evenementen.
Desondanks is er sprake van een constructief overleg, denkt men in creatieve oplossingen en
kijken we samen naar wat wél tot de mogelijkheden behoort.
Toezicht naleving maatregelen
De persbijeenkomst vlak voor het weekend had zijn effect bij de horeca en sportkantines. In het
afgelopen weekend zijn op zaterdag en zondag extra controles geweest, dit in samenwerking met
Veiligheid, de Boa’s, Toezichthouders en de politie. Ook zijn collega’s van andere werkateliers
aangesloten.
Er zijn in totaal 40 locaties bezocht zowel horeca als sportverenigingen. Overall zijn deze mensen
blij dat we er zijn en vragen om tips. Er werden twee waarschuwingen gegeven.
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Tot slot
De situatie is zorgwekkend. We blijven onze inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen
oproepen zich aan de richtlijnen te houden. Neem ook uw verantwoordelijkheid want alleen met De Kracht van Samen - krijgen we Covid-19 eronder.

Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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