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Onderwerp

Raadsinformatiebrief gemeenteraad Coronavirus nr. 14

Geachte raadsleden,
Na informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ontvangt u hierbij ook een algemene
update over Corona.
Zorg en Ondersteuning
Vanuit het sociaal werk vinden er diverse activiteiten plaats, al dan niet aangepast.
Op de dag van de mantelzorger kregen alle mantelzorgers een verwenpakket thuisbezorgd, in
verband met Corona is dit het alternatief geweest voor de verwenmiddag. Met behulp van
vrijwilligers zijn deze pakketten rondgebracht.
Vanuit de coalitie tegen eenzaamheid is er in de week van de eenzaamheid een webinar
georganiseerd samen met de GGD en maatschappelijke partners. In deze webinar kregen
vrijwilligers, partners en professionals informatie en tips ten aanzien van dit thema.
Rondom inclusie is er recent ook een webinar georganiseerd voor bewustwording rond dit thema.
Deze vorm is het alternatief voor een aantal andere (fysieke) acties of bijeenkomsten. In de week
van de toegankelijkheid is er in de lokale kranten informatie verspreid met activiteiten en
informatie over inclusie. Op 3 december, Wereld Gehandicapten Dag, vindt de webinar ‘Hoe zorg
jij dat ook doven en slechthorenden mee kunnen doen?’ plaats.
Werk en Inkomen
Vanaf 1 oktober 2020 is de Tozo3 regeling van kracht. In de regeling was eerst de
vermogenstoets opgenomen maar deze is door het kabinet enkele dagen voor de
inwerkingtreding er alsnog uitgehaald. In oktober hebben 177 ondernemers een Tozo3-aanvraag
ingediend, 170 daarvan zijn een verlenging en 7 zijn nieuw. Ook zijn 24 kredietaanvragen
ingediend wat in verhouding tot de Tozo2 regeling een stijging is.

De Tozo3 regeling loopt over de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021. Deze zal met een
Tozo4-regeling vervolgd worden waarin de vermogenstoets wel van toepassing zal zijn.

Wijk- en gemeenschapshuizen
De wijk- en gemeenschapshuizen zijn dringend verzocht tussen 4 en 18 november jl. de geplande
activiteiten/bijeenkomsten te annuleren met uitzondering van georganiseerde dagbesteding,
jeugdactiviteiten en sport. Met ingang van 19 november is het protocol van 14 oktober jl. weer van
toepassing. De wijk- en gemeenschapshuizen kregen het verzoek om hun toilet open te stellen
voor passanten.

Regiotaxi
Om als gevolg van de coronacrisis continuïteit te kunnen blijven bieden in het kleinschalig
collectief vervoer heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig
Collectief Vervoer op 12 oktober jl. besloten:
•

per 1 september 2020 een aanvulling op het contract met Munckhof door te voeren
waarin de tarieven mee fluctueren met het vervoersvolume tot 1 januari 2021;

•

voor de maanden juli en augustus een overgangsperiode te hanteren waarin een toeslag
op de prijs wordt toegepast tot maximaal het bedrag van 80% over de niet gereden ritten;

•

1 januari 2021 en 1 april 2021 in te bouwen als evaluatiemoment voor eventuele
verlenging van de aanvullende overeenkomst;

•

voor alle fases de volgende voorwaarden te stellen:
o

Munckhof en Taxi BV en haar onderaannemers zijn transparant over de
uitgekeerde gelden uit rijksmaatregelen;

o

voorschotten worden verrekend met eventuele compensatie vanuit de
steunmaatregelen van het Rijk en de Provincie;

o

de gewijzigde tarieven per beladen kilometer worden door Munckhof doorbetaald
aan de onderaannemers bij de verrekening van de verreden kilometers.

Onderwijs / Kinderopvang
Wat betreft onderwijs en kinderopvang is er in Meierijstad sprake van een stabiele situatie. Er zijn
besmettingen onder personeel en leerlingen, maar men heeft goede protocollen die gevolgd
kunnen worden en er is nauwe afstemming met de GGD. De persconferentie van 17 november jl.
heeft geen aanvullende maatregelen opgeleverd voor het onderwijs en de kinderopvang.
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Kunst en Cultuur
De afgelopen weken waren de maatregelen fors aangescherpt. Veel culturele gebouwen zoals het
museum en het theater moesten worden gesloten. Bibliotheken en culturele centra mochten deels
open zijn als doorstroomvoorziening. Dit heeft opnieuw geleid tot het tijdelijk beëindigen van
activiteiten en programma’s. De kunst- en cultuursector is daarmee opnieuw hard getroffen.
Vanaf woensdag 18 november jl. wordt hard gewerkt om de activiteiten weer op te pakken, omdat
men weer mag starten tot maximaal 30 personen. Het enthousiasme en de flexibiliteit van de
organisaties en de verenigingen zijn nog steeds aanwezig om onze inwoners te bedienen van
mooie activiteiten.
Het uitbrengen van de Kunst- en cultuurkrant Meierijstad heeft veel goede reacties opgeleverd uit
het veld en van de inwoners. Dat juist in deze periode deze sector van de gemeente aandacht
kreeg, heeft positief uitgewerkt.

Sport
In de periode van 4 tot 18 november is een tijdelijke verzwaring op de gedeeltelijke lockdown
ingevoerd. Dit had ook consequenties voor de sport. Zo mochten volwassenen nog maar sporten
in groepjes van twee, moesten de zwembaden dicht en waren groepslessen bij fitnesscentra niet
toegestaan.
Inmiddels is deze tijdelijke verzwaring weer voorbij. Sportverenigingen en commerciële
sportaanbieders zijn over beide situaties geïnformeerd door een op maat gemaakt protocol, op
basis van inzichten van het NOC*NSF en het RIVM en afgestemd met de Sportraad Meierijstad.
Sportaanbieders die ondersteuning nodig hebben bij de implementatie van de maatregelen,
worden geholpen door onze verenigingsadviseur.

Recreatie & toerisme
Ook voor onze toeristisch-recreatieve ondernemers zijn het zware tijden. Daar waar de
campingsector het over de algehele linie misschien nog het minst slecht gedaan heeft, kenden
ook zij een tegenvallend voor- en naseizoen. Daarbij werden ze ook nog geconfronteerd met extra
kosten om te voldoen aan gestelde coronamaatregelen.
Het is dan ook begrijpelijk en ons niet onopgemerkt gebleven dat er vanuit de diverse toeristische
branches en sectoren een oproep is gedaan aan de Brabantse gemeenten om blijvend te
investeren in de Brabantse Vrijetijdssector en in de promotie hiervan. Dit onderschrijvend blijven
wij waar mogelijk ruimte bieden aan onze ondernemers met daarbij vele contacten met individuele
recreatie- en horecabedrijven. We blijven in gesprek met het Platform Gastvrij Meierijstad.
Voor de zomervakantie hebben we onze Fietsknooppuntenkaart Meierijstad 2020-2021 huis aan
huis verspreid en wordt deze aan onze bezoekers gratis aangeboden bij de betreffende VVV’s en
UITpunten.
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Onze toeristisch recreatieve bedrijven worden hierop in beeld gebracht en de fietser wordt aan de
hand van het fietsknooppuntennetwerk uitgenodigd en gestimuleerd om af te stappen en hen een
bezoek te brengen. We zijn bezig met het opzetten van een netwerk van toeristische
informatiepunten ook als stimulans naar ons recreatieve aanbod. Met onze bezoekerswebsite
Meierijstad die in het nieuwe jaar wordt gelanceerd, nemen we onze eigen inwoners en bezoekers
online mee in ons aanbod van kunst, cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Met VisitBrabant
werken we aan de doorontwikkeling van de Foodroute waarbij een tiental ondernemers in
Meierijstad zijn aangesloten.

Evenementen
Omdat evenementen op basis van de noodverordening nog zijn verboden, is bestuurlijk besloten
om de steunmaatregel met betrekking tot leges bij commerciële evenementen te verlengen tot
wanneer nodig.

Handhaving maatregelen
Ook in de afgelopen periode is er ingezet op algemene coronacontroles, waarbij de laatste weken
de focus lag op controle van groepsvorming, alcohol na 20 uur en illegale feesten.
Overall is het in Meierijstad erg rustig: op straat alsook in het aantal meldingen.
Evenementen zijn op basis van de noodverordening verboden. Een drive thru, zoals die op de
Noordkade is alleen toegestaan als het gaat om het doel van een drive thru, namelijk verkoop van
producten. Activiteiten rondom een drive thru zijn ondersteunend aan de productverkoop en mag
niet gericht zijn op vermaak. In die zin wordt er intensief gecontroleerd en overleg gevoerd over de
grenzen van de activiteiten op de Noordkade.

Tot slot
Zoals in de RIB over de Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 u is toegezegd, informeren wij u
geregeld over de laatste stand van zaken. Mocht u toch nog vragen hebben, dan beantwoorden
wij die graag!

Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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