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Raadsinformatiebrief gemeenteraad Coronavirus nr. 16

Geachte raadsleden,

In Meierijstad start het begin van het einde van Corona
Ongeveer met deze woorden gaf minister De Jonge hoop op uitzicht uit de Covid-19 crisis. De
Minister deed dat op woensdag 6 januari in Veghel en tijdens de persconferentie op 12 januari
jongstleden. Even waren we wereldnieuws met de start van de vaccinatiecampagne. Dankzij de
inspanning van velen en de prima samenwerking gedurende het afgelopen jaar met
GGD/Veiligheidsregio is ons deze aftrap gegund met verzorgende Sanna die de eerste prik kreeg.
Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over de te langzame daling van het aantal besmettingen en de
komst van de zeer besmettelijke Britse variant van het virus. De lockdown wordt, enigszins
aangescherpt, verlengd met 3 weken. Zelfs een avondklok wordt serieus onderzocht als
aanscherpingen nodig mochten zijn.
In Meierijstad is het algemene beeld dat onze inwoners - jong en oud - zich goed aan de
maatregelen houden. Dit verdient een compliment aan onze inwoners omdat de beproeving voor
velen groot is.
In enkele sectoren zoals Kunst en Cultuur, detailhandel en horeca komt de klap van de lange duur
van de lockdown hard aan. Wij hopen daarom dat het Kabinet voor hen met aanvullende
maatregelen komt.
Met ieders inzet en steun aan elkaar komen we deze crisis te boven. Laten we mekaar daarin aan
het begin van het nieuwe jaar vasthouden!

Onderwijs en kinderopvang
De lockdown wordt ook voor het onderwijs en kinderopvang met drie weken verlengd tot en met 7
februari 2021. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de ‘Britse corona variant’
kan het primair onderwijs en de kinderopvang eerder open, waarbij maandag 25 januari is
genoemd als mogelijke datum.
Alle partijen bieden noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met
cruciale beroepen. De kinderen zijn goed in beeld. Er is een stijgende vraag naar noodopvang,
zowel bij de kinderopvang als in het onderwijs.
Het middelbaar onderwijs is fysiek gesloten tot en met ten minste 7 februari. Zij geven les op
afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen leerlingen gelden
uitzonderingen hierop, die u kunt vinden in de raadsinformatiebrief die we hiervoor aan u
stuurden. Voor deze leerlingen geldt dat zij zich op school zoveel mogelijk aan de regel van 1,5
meter afstand moeten houden.
Kwijtschelding verschuldigde marktgelden
Vanaf 14 december 2020 is het voor de sector non-food verboden om op de weekmarkten te
staan of een standplaats in te nemen. De (buiten)verkoop van bloemen en planten en van
dierenvoeding is hiervan uitgezonderd. Onze weekmarkten zijn hierop aangepast en ook
standplaatsen voor non-food blijven leeg. Dit blijft zo tot in elk geval 9 februari 2021. Net zoals dit
voorjaar zullen wij geen facturen voor staangeld sturen aan de ondernemers die door deze
regeling getroffen zijn. We schelden het staangeld voor januari en februari 2021 geheel kwijt en
compenseren op deze manier ook de tweede helft van december 2020. Mocht de maatregel na 9
februari verlengd worden, dan sturen we voor het eerste kwartaal van 2021 helemaal geen
facturen.
Werk en Inkomen
Over de realisatie van het Mobiliteitscentrum bent u vorige week met een raadsinformatiebrief
geïnformeerd. Het Mobiliteitscentrum is gereed om van start te gaan. De opening van de fysieke
plek aan de Markt 3 in Veghel zal plaatsvinden als de lockdown wordt beëindigd en winkels weer
open kunnen gaan. Tot die die tijd passen wij onze dienstverlening hierop aan.
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Zorg en Ondersteuning
De zorgsector is door de toenemende besmettingen verder onder druk komen te staan. Het
personeel in de zorg is blij dat zij met voorrang worden gevaccineerd. Hierdoor zal de uitval van
personeel als gevolg van corona gaan afnemen wat de druk op de zorg verminderd.

Jeugd
Deze coronaperiode is voor veel jongeren lastig. Gevoelens van eenzaamheid, verveling maar
ook onzekerheid en stress rondom het thuisonderwijs zijn veelgehoorde emoties die bij jongeren
leven. Vooral voor kwetsbare jongeren is dit een moeilijke tijd. Het jongerenwerk heeft sinds de
eerste lockdown volop ingezet op activiteiten en manieren om zoveel mogelijk in contact te blijven
met de jeugd in Meierijstad en hen zo goed mogelijk te ondersteunen in deze lastige tijd.
Straathoekwerk
Gedurende de coronaperiode en met name tijdens de lockdowns is het straathoekwerk door de
jongerenwerkers geïntensiveerd. In de eerste lockdown was dit een goede manier om contact met
de jeugd te blijven houden. In de winterperiode, maar ook door de strengere richtlijnen, zien we
dat er minder jongeren in groepsverband buiten zijn. Het jongerenwerk heeft de hele coronacrisis
volop ingezet op bewustwording en draagvlak voor de maatregelen.
Dit geldt zowel voor de contacten op straat als via social media. In dit kader werd er nauw
samengewerkt met boa’s en (wijk)agenten om snel in te kunnen spelen op eventuele
overlastmeldingen en signalen. We zien dat het de afgelopen maanden relatief rustig is geweest
qua overlast in heel Meierijstad. Er zijn geen grote incidenten of onrust geweest. De jeugd in
Meierijstad houdt zich over het algemeen goed aan de richtlijnen. Ook is het tijdens de
jaarwisseling rustig gebleven. Er is dan ook veel en intensief contact geweest met de jeugd
rondom het vuurwerkverbod door de jongerenwerkers.
Activiteiten
Binnen de steeds wisselende richtlijnen is met veel creativiteit en aanpassingsvermogen invulling
aan een divers activiteitenaanbod gegeven. De jongerencentra zijn buiten de lockdownperiodes
open geweest en jongeren konden er terecht op basis van inschrijving. Hier is veel gebruik van
gemaakt.
Er is de afgelopen maanden veel georganiseerd in de buitenlucht, met name voor de leeftijd t/m
17 jaar was daar nog veel mogelijk. Vanuit de jongerencentra kwamen er online chill-avonden en
spelactiviteiten om ook het contact met grotere groepen jongeren te onderhouden.
De creativiteit van het jongerenwerk en de jongeren zelf blijkt ook uit de acties vanuit de
jongerencentra om ouderen te ondersteunen, bloemen en voedselpakketten rond te brengen etc.
Het aanbod van diverse jeugdverenigingen in Meierijstad voor de jeugd t/m 17 jaar kon veelal
doorgang vinden, zij het in aangepast vorm.
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Dit geldt ook voor de diverse preventieve trainingen vanuit van het CJG. Denk hierbij aan de
sociale vaardigheidstrainingen voor diverse leeftijdsgroepen en meer specifiekere trainingen als
KIES (Kinderen In Een Scheiding) en Rots en Water.
In de kerstvakantie, maar ook de andere schoolvakanties zijn er zoveel mogelijk activiteiten
doorgegaan of aangepast. Naast de onlineactiviteiten worden er momenteel in samenwerking met
de buurtsportcoaches diverse sportinlopen gehouden voor jongeren. Ondanks het weer is daar
veel animo voor. Momenteel wordt er door het jongerenwerk samen met jongeren zelf gezocht
naar een mooie invulling van de extra beschikbare gestelde Rijksmiddelen. We proberen om
jongeren hiermee een “escape” te bieden. Even eruit - weg van de huiskamer of slaapkamerheeft voor een aantal jongeren een groot en positief effect op hun mentale welbevinden. Hier
wordt op korte termijn Meierijstad-breed uitvoering aan gegeven.
Naast aanbod voor de jeugd zelf heeft het CJG gedurende de afgelopen periode ook ingezet op
een actueel aanbod voor ouders. Om ook hen te blijven ondersteunen met vragen en zorgen
rondom de opvoedingsuitdagingen in ‘coronatijd’. Er zijn diverse onlinebijeenkomsten en webinars
georganiseerd en waar mogelijk zijn bijeenkomsten en trainingen doorgegaan.
Aanbod voor kwetsbare jongeren
Hoewel tijdens de lockdowns het algemene aanbod van fysiek naar digitaal verschuift, blijft het
voor de meest kwetsbare jongeren mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Denk aan de
bijeenkomsten van Join us voor eenzame jongeren, Take care voor jonge mantelzorgers, maar
ook voor de meidenavonden, gericht op kwetsbare, jonge meiden. Ook vangt het jongerenwerk
jongeren op die thuis niet de mogelijkheid, rust of ondersteuning hebben om aan school te
werken. Ze kunnen daarvoor op uitnodiging in de jongerencentra terecht. Omdat we zien dat deze
behoefte onder jongeren groot is, zijn we momenteel aan het onderzoeken hoe we meer jongeren
in een kwetsbare positie kunnen ondersteunen.
De jongerenwerkers blijven ook doorgaan met het bieden van individuele ondersteuning. Veelal
door telefonisch of app-contact, maar daar waar mogelijk ook via één op één
contact. Bijvoorbeeld door met een jongere te gaan wandelen. Op deze manier behouden we
zoveel mogelijk het contact met de meest kwetsbare jongeren die in beeld zijn bij het
jongerenwerk.
Toegang tot jeugdhulp
De dienstverlening aan jeugdigen en ouders is vanuit de toegang gedurende de coronaperiode
doorgegaan. Tijdens de lockdown periode zoveel mogelijk op afstand door middel van
telefonische gesprekken en videobellen. Indien de situatie daar om vroeg is toch een fysiek
gesprek gevoerd op een locatie waar afstand houden mogelijk was.
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Jeugdhulpverlening
De hulp aan de jeugdigen en ouders is vanuit de zorgaanbieders zoveel als mogelijk
gecontinueerd door online hulpverlening, het verkleinen van de aantallen bij de daghulp en daar
waar de hulp fysiek noodzakelijk was, is deze hulp geboden binnen de op dat moment geldende
richtlijnen. De jeugdhulpaanbieders worden financieel gecompenseerd om de jeugdhulp te kunnen
continueren. Ook kunnen zij in aanmerking komen voor een financiële compensatie voor de
meerkosten die zij maken om aan de RIVM richtlijnen te voldoen.
Veilig thuis
Het totaal aantal meldingen bij Veilig Thuis over 2020 is stabiel over het gehele jaar met alleen
een lichte piek in de maanden juni en juli die daarna weer afvlakte. We zien, mogelijk als gevolg
van Corona of van de landelijke campagne, het aandeel niet-beroepsmatige meldingen iets stijgen
ten opzichte van het aandeel beroepsmatige meldingen.

Wijk- en gemeenschapshuizen
Tijdens de lockdown zijn de wijk- gemeenschapshuizen gesloten voor publiek. Activiteiten,
uitsluitend gericht op maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen, mogen wél in een
wijkgebouw of dorps- en gemeenschapshuis georganiseerd worden.
Als gemeente hebben wij het standpunt ingenomen dat die activiteiten voor kwetsbare inwoners,
uitgevoerd en/of ondersteund door welzijn/maatschappelijke partners, na het ingaan van de
Coronawet en na de persconferentie van maandag 14 december 2020 nog steeds door kunnen
blijven gaan. Dit betreft de activiteiten die reeds eerder doorgang konden vinden tijdens de
‘tweede golf’.
Dit betekent onder andere dat een ‘eetpunt’ voor ouderen, dat uitgevoerd en/of ondersteund wordt
door welzijn/maatschappelijke partners, doorgang kan blijven vinden. Uiteraard vinden deze
activiteiten alleen plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen. Activiteiten met een (extra)
aanzuigende werking zijn niet toegestaan en nieuwe activiteiten dienen eerst aan de gemeente te
worden voorgelegd.
Gebruik gymzaal/sporthal
Een aantal dorps en gemeenschapshuizen beheert een inpandige gymzaal of sporthal. Tijdens de
lockdown zijn deze binnensportvoorzieningen voor publiek en sportverenigingen gesloten.
Tot en met ten minste 9 februari 2021 kan de gymzaal of sporthal ook niet worden gebruikt voor
bewegingsonderwijs omdat tot die tijd basisscholen onderwijs op afstand bieden.
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De besturen van de wijk- en gemeenschapshuizen zijn verzocht om –indien de school daarom
vraagt- het gebruik van de gymzaal in geval van noodopvang van kinderen van ouders met een
cruciaal beroep en kwetsbare kinderen mogelijk te maken.

Kunst en cultuur
De huidige maatregelen en de verlenging van de lockdown vragen ook veel van de kunst- en
cultuursector. Van de professionele instellingen, van de amateurverenigingen, van de makers en
de scholen. De gevolgen voor hen allen, ieder op hun eigen werkterrein, hebben een enorme
impact.
Door de periodieke overleggen met besturen, directies, vrijwilligers wordt getracht contact te
houden en ondersteuning te bieden waar dit mogelijk is. We blijven zo veel mogelijk in gesprek.
Onderstaand een opsomming wat heeft plaatsgevonden en wat de gemeente onderneemt.
a) Gesprekken met instellingen en verenigingen zijn in januari 2021 weer gestart.
b) De professionele instellingen hebben de Coronacompensatie begin januari 2021
uitbetaald gekregen. De gevolgen voor 2020 zijn beheersbaar gebleken dankzij de
Rijkssteun. Voor 2021 wordt opnieuw specifieke Rijkssteun voor de kunst- en
cultuursector ontvangen en zal opnieuw gemonitord worden wat de Corona schade gaat
inhouden.
c) Voor de amateurkunst wordt een specifieke regeling voor Corona compensatie opgesteld
en uitgevoerd. Met de verenigingen zijn en gaan we daarover opnieuw in gesprek. De
amateurverengingen zetten zich nu sterk in om leden, vrijwilligers en sponsoren
betrokken te houden. Het verlies daarvan heeft nl. een enorme impact op het
bestaansrecht van de verenigingen.
d) De activiteiten in de gehele sector worden nog steeds niet toegestaan. Dit betekent dat de
lessen van Phoenix, CHV Academy op school, de activiteiten van Cultuurkade
Meierijstad, theaterprogramma van de Blauwe Kei, activiteiten van de
amateurverenigingen allemaal niet doorgaan. Activiteiten worden opgeschort, gekeken
wordt naar de mogelijkheid van online lessen en mogelijk volgt restitutie van lesgeld of
kaartverloop. De bibliotheek kent wel een vorm van afhaalpunten en verrassingstassen
met boeken.
e) De musea waaronder het gemeentelijk museum Jan Heesters huis moeten gesloten
blijven.
f)

Het doorgaan van de (culturele) festivals is heel onzeker. Zeker als deze voor de zomer
gepland staan. Met de festivalorganisaties worden gesprekken gepland om de voortgang
te bespreken.
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g) Meierijstad kent ook makers in de sector. Meestal zijn dit ZZP-ers. Een aantal maakt
gebruik van de Tozo-regeling. Er wordt echter geen registratie op brancheniveau
bijgehouden, zodat we niet weten om welke aantallen het gaat. Vanaf de Tozo-2-regeling
is ook de partnertoets van toepassing. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met
inkomsten van de partner.
h) Makers kunnen ook gebruik maken van het mobiliteitscentrum. Hier wordt ook aandacht
besteed aan klanten van werk naar werk. Vanaf 1 januari 2021 kan ook een heroriëntatie
op de arbeidsmarkt plaatsvinden. Dit houdt in dat ondernemers waarvan het bedrijf
(tijdelijk) beëindigd dreigt te moeten worden dat zij met de gemeenten in gesprek kunnen
over begeleiding naar de arbeidsmarkt. Hiervoor worden extra middelen naar de
arbeidsmarktregio’s en gemeenten beschikbaar gesteld. De opzet van deze regeling is in
voorbereiding van een handreiking bij het ministerie. Vooruitlopend zijn inmiddels al
enkele gesprekken met ondernemers hierover gevoerd.
i)

De Rijkssteun 2021 kan mogelijk ook ingezet worden ter ondersteuning van de Makers in
de sector. Dit wordt nader bekeken.

Veiligheid
Vaccinatielocatie
Op 17 december, kort voor de kerstvakantie, werd de gemeente gevraagd geschikte locaties voor
een massavaccinatie aan te leveren. Dat moest snel want in de ochtend van 18 december zou de
schouw al plaatsvinden. De locatie zou maandenlang als vaccinatielocatie worden gebruikt, aldus
de GGD.
De GGD koos uiteindelijk voor een lege distributiehal op bedrijventerrein De Amert in Veghel.
Tussen Kerstmis en oud en nieuw hebben diverse organisaties, ook de gemeente, onder hoge
tijdsdruk werkzaamheden verricht en voorbereidingen getroffen.
De GGD is verantwoordelijk voor alles op de locatie zelf (opbouw locatie, beveiliging, parkeren
etc.) en de gemeente voor dat buiten de locatie. In eerste instantie was dat een faciliterende rol
(onder andere tijdelijke omgevingsvergunning, brandveiligheidstoets, afspraken over
communicatie). Later, ook omdat de druk hoog was om op 8 januari de eerste prik te zetten,
heeft de gemeente, samen met de politie, ook een verkeersplan opgesteld. Daarnaast werd ook
gewerkt met scenario’s (demonstranten, slecht weer, dreiging, verkeersdrukte,
parkeerbeperkingen en ook leveren van hekwerken, bebording etc).
Toen op maandag 4 januari, rond 15.00 uur de mededeling kwam dat de eerste prik twee dagen
naar voren werd gehaald, nam de tijdsdruk nog verder toe. Toch werd er steeds geanticipeerd op
veranderingen in de aanpak of planning en bij dilemma’s, waar GGD, politie, beveiliging,
gemeente en Driehoek in korte tijd op wisten te reageren.
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Beeld op straat
De feestdagen in de gemeente Meierijstad zijn rustig verlopen zonder grote incidenten. Ook het
beeld op straat na de jaarwisseling was rustig. Nog steeds vindt iedere week, aan de hand van de
ontwikkelingen en vragen die binnenkomen, overleg plaats met toezicht, handhaving en Politie.
Dit met als doel eenduidige beantwoording en eenduidigheid in optreden naar buiten.

Tot slot
We beginnen het nieuwe jaar toch met hoop. Die eerste prik die in onze gemeente werd gezet
geeft ons die hoop dat er een begin is gemaakt met een einde aan deze crisis.
Maar we weten ook: we zijn er nog lang niet.
Blijf daarom van betekenis voor elkaar.
Het zijn juist de kleine gebaren die groots zijn voor de ander.
Namens het college van B&W
De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij

Bijlage(n): -
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