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Onderwerp

Raadsinformatiebrief gemeenteraad Coronavirus nr. 13

Geachte raadsleden,

Het aantal besmettingen met Covid-19 in Nederland liep afgelopen weken hard op. In acht regio’s
gold de situatie ‘zeer ernstig’ en dat dwong het Kabinet tot nationaal ingrijpen en aanscherpen van
de maatregelen. In onze regio Noordoost-Brabant was er sprake van een ‘ernstige’ situatie. In
Meierijstad zagen we in een paar weken tijd het aantal besmettingen verdubbelen. De tweede golf
is wel een andere dan de eerste: we testen veel meer mensen, en zien dus ook veel meer
besmettingen, tot nu toe zien we gelukkig minder dodelijke slachtoffers.
Er gelden nu voor heel Nederland dezelfde maatregelen, gericht om contact zoveel mogelijk te
voorkomen en bewegingen van mensen te minimaliseren. Een hard gelag is dit pakket voor veel
van onze inwoners, ondernemers en organisaties. Wederom wordt de veerkracht op de proef
gesteld. En ik hoop dat we daarbij oog en oor blijven houden voor de meest kwetsbaren onder
ons en voor de mensen die dreigen te vereenzamen.

Zorg en Ondersteuning
Met betrekking tot zorg en ondersteuning zien wij bij onze partners personele druk als gevolg van
een behoorlijk aantal medewerkers die niet kunnen werken als gevolg van quarantaine
maatregelen. Verder zien wij ook dat veel vrijwilligers hun inzet beëindigen. Het aantal
besmettingen bij verpleeg- en verzorgingstehuizen is nog beperkt.

Werk en Inkomen
Tot heden is instroom in de bijstand als gevolg van Corona beperkt. Hieronder staan de cijfers
Tozo t/m dinsdag 13 oktober 2020. Vanaf 1 oktober is Tozo3 van start gegaan.
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Onderwijs(huisvesting) en Kinderopvang
Het aantal medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs met klachten / positieve
testuitslagen neemt toe. Dit past in de trend die we in heel Nederland zien.
Dit zorgt ervoor dat de druk op het personeel steeds groter wordt. De kans neemt daarmee toe
dat er klassen/groepen naar huis gestuurd worden of scholen/kinderopvang tijdelijk moeten
sluiten.
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Vanuit de gemeente houden we nauw contact met de scholen en kinderopvang en bieden we
ondersteuning die binnen ons bereik ligt.
In de persconferentie van 13 oktober zijn voor het onderwijs geen specifieke maatregelen
aangekondigd. Wel is duidelijk geworden dat het dragen van een mondkapje verplicht wordt in het
Voortgezet Onderwijs. Dat was tot op heden een dringend advies.
Naar aanleiding van het eindrapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie Scholen (LCVS)
stelt minister Slob € 360 miljoen beschikbaar voor aanpassingen aan de ventilatiesystemen van
schoolgebouwen, zodat alle schoolgebouwen gaan voldoen aan de wettelijke ventilatienormen.
Uit deze Rijksbijdrage kan 30% van de kosten gefinancierd worden. De overige 70% financiering
moet komen van de eigenaren van de schoolgebouwen, in de meeste gevallen schoolbesturen.

Sport
Sporten voor volwassenen is nu alleen toegestaan als het mogelijk is om 1,5 meter afstand te
houden en met maximaal 4 personen. Er worden geen wedstrijden meer gespeeld. Naast
kantines zijn nu ook kleedaccommodaties dicht. Publiek is nog steeds niet toegestaan bij
trainingen. Zodra de Noodverordening is vastgesteld informeren wij sportverenigingen over de
toepassing van de nieuwe maatregelen in Meierijstad door middel van een nieuw protocol. Dit
doen we in samenspraak met de Sportraad Meierijstad. Onze verenigingsadviseur is beschikbaar
voor ondersteuning bij de implementatie van maatregelen.
Daarnaast is door de gemeente Meierijstad de aanvraag voor de Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties (TVS) regeling ingediend. Dit betekent dat wanneer de aanvraag wordt
goedgekeurd de gemeente Meierijstad (grotendeels) gecompenseerd wordt voor het
kwijtschelden van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode van 1 maart
tot en met 31 mei door het Rijk.

Kunst en cultuur
De afgelopen week zijn de maatregelen fors aangescherpt. Niet meer dan maximaal 30 personen
mogen bij een activiteit en in een ruimte aanwezig zijn. Evenementen zijn niet toegestaan.
Theaters en culturele centra krijgen geen uitzonderingspositie. Dit betekent opnieuw een klap voor
de kunst- en cultuursector. De geplande theatervoorstellingen in de Blauwe Kei en t Spectrum
worden doorgeschoven. De filmvoorstellingen van de filmclub Schijndel zijn tot 2021 geannuleerd.
Het documentairefestival Beholders is op woensdag 7 oktober gestart en heeft ondanks Corona
een redelijke opkomst gekend. Op verschillende locaties was het ondanks de beperkingen toch
mogelijk dit festival door te laten gaan.
Op 7 oktober was er een eerste bestuurlijk overleg tussen de gedeputeerde de heer Van
Pinxteren en de wethouders van de M7-gemeenten.
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Gesproken is over het toekomstig kunst- en cultuurbeleid van de provincie, over de ondersteuning
van de theaters, over de samenwerking tussen de provincie en de M7 gemeenten en de effecten
van Covid-19 op de sector. Er zijn concrete afspraken gemaakt voor een vervolg.

Wijkgebouwen, dorps- en gemeenschapshuizen
Op 7 oktober werd een aangepast/uitgebreid protocol verzonden naar alle beheerstichtingen van
de wijkgebouwen en dorps-/gemeenschapshuizen.
In dit protocol zijn naast alle tot nu toe uitgevaardigde regels, richtlijnen en (preventieve)
maatregelen voor wijkgebouwen, dorpshuizen en MFA’s ook die voor de inloopvoorzieningen, het
onderwijs, sport en kunst en cultuur verwerkt in één document, waarin wijzigingen zichtbaar
worden gemaakt.
Zo kunnen de beheerstichtingen in één oogopslag zien met welke “oude” en “nieuwe”
maatregelen zij rekening dienen te houden. Ten tijde van het opstellen van het laatste protocol is
hierin ook het dringend advies voor het dragen van mondkapjes opgenomen. Door de op
13 oktober afgekondigde maatregelen dient het protocol opnieuw te worden aangepast.

Tot slot
Alleen samen krijgen we het virus onder controle. Onze gemeentelijke crisisorganisatie is weer
actief. Medewerkers en ons college zetten in op het informeren en contact houden met tal van
organisaties en partners in de verschillende domeinen.
Daar waar kan werken we zoveel mogelijk thuis en kiezen we ervoor bijeenkomsten digitaal te
houden. Naast werk is hoe we privé omgaan met de maatregelen van grote invloed. Het was in
Meierijstad nodig om dat besef weer goed te laten landen.
Laten we er samen het beste van maken, met aandacht voor elkaar. Die saamhorigheid van toen
is ook nu weer zó hard nodig. Ik zou eenieder van ons willen oproepen goed op elkaar te letten,
volg de regels en vooral, blijf gezond!

Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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