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Onderwerp

Raadsinformatiebrief gemeenteraad Coronavirus nr. 15

Geachte raadsleden,

Met deze laatste raadsinformatiebrief Covid-19 van 2020 informeren we u over de laatste
ontwikkelingen en de nieuwste lockdown maatregelen. We hebben denk ik allemaal direct of
indirect de persconferentie van onze premier gehoord waarin de strenge lockdown werd
aangekondigd. Het is goed te beseffen dat in deze tweede coronagolf meer coronapatiënten in de
ziekenhuizen zijn opgenomen dan in de eerste golf. Eén miljoen reguliere
ziekenhuisbehandelingen zijn uitgesteld. 50% van de IC-opnames zijn corona gerelateerd en
maar liefst 70% van de mensen die op de Intensive Care liggen zijn jonger dan 70 jaar.
Met de toename van het aantal besmettingen in de afgelopen weken dreigt de situatie voor de
ziekenhuizen onhoudbaar te worden als de trend niet snel wordt gekeerd. Ook Meierijstad zit net
als de meeste gemeenten in Noordoost-Brabant in de situatie “zeer ernstig”.

Onderwijs en kinderopvang
Scholen en kinderopvang moeten voor een periode tot zeker 18 januari sluiten. Scholen gaan
over op onderwijs op afstand. Kinderen die geen beschikking hebben over een device, kunnen
deze via de eigen school lenen. De switch naar digitaal lesgeven verloopt soepel.
In het voortgezet onderwijs wordt een uitzondering gemaakt op het onderwijs op afstand voor
examenleerlingen, praktijkgerichte lessen in het VMBO, VSO en PrO, schoolexamens voor
examenleerlingen en leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Scholen en kinderopvang bieden noodopvang aan kinderen met ouders in cruciale beroepen en
aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. Om dit laatste optimaal te laten verlopen, is direct het
contact gelegd tussen scholen en BJG.
De regels rondom noodopvang in de kinderopvang zijn dit keer strikter dan in het voorjaar.
Kinderopvang en scholen volgen hiervoor de landelijke richtlijnen.
Vanuit gemeente staan we in nauw contact met kinderopvang, onderwijs en BJG en ondersteunen
we waar mogelijk. Partijen laten een enorme mate van flexibiliteit zien en werken, net als in het
voorjaar, goed samen.

Werk en Inkomen
Het aantal aanvragers Tozo3 wisselt per dag tussen 0 en 10 aanvragen.
Van de in totaal 281 ingediende aanvragen Tozo3 zijn er 250 die eerder al een Tozo2 uitkering
hebben gehad. 18 aanvragers zijn nieuw en hebben niet eerder een Tozo2 uitkering gehad.
13 aanvragen zijn nog in onderzoek (stand van zaken tot en met 30 november).
Zorg en Ondersteuning
De huidige maatregelen (lockdown) omvatten geen nieuwe maatregelen voor zorg en
ondersteuning. We kunnen nog steeds (groeps)activiteiten organiseren voor kwetsbare personen.
Daarnaast houden onze partners en wij ook (op afstand/digitaal) contact met inwoners die
noodzakelijke zorg of ondersteuning nodig hebben.

Veiligheid
De gemeente Meierijstad bereidt zich, zowel intern op het niveau van het Basisteam Driehoek
Meierij - als op het niveau van de Veiligheidsregio Brabant-Noord - voor op de jaarwisseling
2020/2021. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt over mogelijke scenario’s, inzet gekoppeld
aan het veilig kunnen uitvoeren van de taak, bereikbaarheid, beschikbaarheid en opschaling.
Verder neemt Meierijstad ook preventieve maatregelen zoals het verwijderen of afsluiten van
afvalbakken en kledingcontainers.
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Iedere dag vindt, aan de hand van de vragen die binnenkomen, overleg plaats met toezicht,
handhaving en politie. Dit met als doel eenduidige beantwoording en eenduidigheid in optreden
naar buiten.

Sport
Ook voor het sporten en bewegen in Meierijstad zijn er een aantal maatregelen bijgekomen.
Zo mogen volwassenen buiten met maximaal twee personen sporten, uiteraard met inachtneming
van 1,5 meter afstand. Sporten in een binnenruimte is niet toegestaan. Dit betekent dat de
gemeentelijke binnensporthallen en zwembaden weer dicht zijn. Dit geldt ook voor commerciële
sportcentra. Sportaanbieders in Meierijstad worden per brief geïnformeerd over de maatregelen
en het geldende protocol in Meierijstad. Onze verenigingsadviseur kan hen vooruithelpen met
vragen.

Tot slot
Het jaar 2020 zal in onze geschiedenis altijd verbonden zijn met deze pandemie.
Veel inwoners van Meierijstad zullen deze feestdagen terugdenken aan geliefden die dit jaar zijn
overleden of ernstig ziek zijn geweest. Velen zullen ook terugdenken aan mooie momenten van
zorg voor elkaar en solidariteit. Voor iedereen hoop ik dat de positieve herinneringen en
nagedachtenissen zullen blijven.
De berichten over de start van het vaccineren geven hoop. Hoop die we allemaal hard nodig
hebben om de komende periode met strenge maatregelen door te komen.
Ik wens u allemaal fijne feestdagen toe en een gezond 2021.

Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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