Bijlage Corona-raadsinformatiebrief 12 mei
Economie & Inkomensbeleid
Nieuwe fase
De afgelopen weken stonden vooral in het teken om ondernemers te verwijzen naar en te helpen bij
het aanvragen van de (juiste) regelingen. De laatste tijd richten we ons nadrukkelijker op de volgende
fase. Dat wordt versterkt na de update van het kabinet op woensdag 6 mei 2020. De versoepelingen
die zijn aangekondigd of zijn doorgevoerd vragen veel van ondernemers en van ons als gemeente.
Ook in deze fase blijven we samen met de ondernemers en ondernemersverenigingen in overleg om te
kijken hoe we daarin kunnen verbinden, faciliteren en informeren. Concrete zaken waar we
momenteel, onder andere met een afvaardiging van ondernemers, aan werken zijn looproutes door de
binnenstad en andere winkelgebieden, eenduidige en herkenbare instructie in de openbare ruimte
blijvende bewustwording rond de 1,5 meter promoten.
Het voorgaande vraagt in veel gevallen om een (sector)specifieke benadering en om maatwerk. Om
die reden worden er nu kerngroepen geformeerd om verder in te kunnen gaan op specifieke
maatregelen, branches en locaties. Dit gaat bijvoorbeeld om de markt, de horeca (met name
binnenstad) en vastgoedeigenaren (verhuurders winkel- en horecapanden).
Mogelijk kan de horeca vanaf 1 juni 2020 weer (gedeeltelijk) open. De gemeente trekt nauw samen op
met KHN en is een werkgroep met vertegenwoordigers van lokale horeca ondernemers gestart om de
opstart voor te bereiden. Een veilige en duurzaam houdbare opstart van horeca activiteiten is het
leidende uitgangspunt. Dat vraagt onder andere om een goede afweging van de verdeling van de
schaarse openbare ruimte. We kijken naar (tijdelijke verruiming van) terrassen en streven naar
bundeling van de verzoeken en samenwerking tussen ondernemers. En we inventariseren de juridische
processen en hoe toezicht en handhaving het meest efficiënt en effectief georganiseerd kan worden en
de benodigde capaciteit tijdig beschikbaar is.
Inmiddels zijn we al gestart met de inventarisatie van wensen van horecaondernemers. Deze week
wordt de uitvraag naar de behoefte aan terrasuitbreiding samen met KHN breder uitgezet naar alle
horecaondernemers in stad.

Sport
Start jeugdactiviteiten
Vrijdagochtend 8 mei 2020 is de tussenstand dat er 61 goedgekeurde plannen van sport- en
beweegaanbieders (incl. scouting) zijn. De meeste aanbieders zijn ook al gestart. Vanaf maandag zijn
alle organisaties gestart met activiteiten voor de jeugd. Met alle sportaanbieders is deze dagen
persoonlijk contact geweest vanuit Team Sport via met name de sportregisseurs. In de praktijk
merken we dat het over het algemeen ook allemaal goed gaat. Sportcoaches bezoeken diverse clubs
om te kijken of er nog feedback gegeven kan worden.
Vanaf maandag zullen de sportcoaches dagelijks van 11:00 uur - 12:00 uur een activiteit aanbieden op
Sportpark Patersweg. Focus hierbij is de doelgroep die geen lid is van een sportclub. Bij succes kan dit
(tijdelijk) uitgebreid worden naar andere wijken. De sportaanbieders zijn met name gericht op het
opstarten van de activiteiten van de eigen leden. Via deze weg wordt dus ook de doelgroep van nietleden bediend.
Uitbreiding activiteiten
We hebben op dit moment geen nieuwe plannen meer ontvangen of in behandeling. Echter, na de
nieuwe versoepeling die afgelopen woensdag 6 mei 2020 aangekondigd is, staat de telefoon weer
roodgloeiend van de sportaanbieders die (liefst direct) willen starten met activiteiten voor
volwassenen. Deze sportaanbieders is medegedeeld dat zijn wat betreft de uitbreiding van de
activiteiten moeten voldoen aan de noodverordening van de Veiligheidsregio en de protocollen van
NOC*NSF en de sportbonden.
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We streven er naar dat voor de sportaanbieders die reeds een goedgekeurd plan hebben voor
jeugdactiviteiten geldt dat zij slechts een aanvulling hoeven te verzorgen. Dus geen totaal nieuwe
plannen. We hopen daarmee hen (en onszelf) veel werk te besparen. Uiteraard blijft veiligheid voorop
staan, dus moet er wel aan de protocollen van NOC*NSF en de sportbonden voldaan worden.
Ook rondom het bewegingsonderwijs en de openstelling van de zwembaden zal de komende dagen nog
een en ander te doen zijn. Dit omdat ook hiervoor op 6 mei 2020 versoepeling is aangekondigd. Voor
de zwembaden geldt dat er ook een landelijk protocol wordt opgesteld.
Kort samengevat is de informatie over bewegingsonderwijs en de zwembaden via de volgende link na
te lezen: https://sportengemeenten.nl/sport-coronavirus-verruiming-sportmogelijkheden/
Steunpakket Sport
Op 1 mei 2020 heeft het Kabinet bekend gemaakt dat er een breed steunpakket komt om gemeenten
te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd
worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Hiermee is een bedrag van
€ 90 miljoen gemoeid.
Aangegeven is dat gemeenten zullen worden gecompenseerd zodat zij huurpenningen aan
sportverenigingen kunnen kwijtschelden. Hiervoor is in totaal € 90 miljoen beschikbaar. Daarnaast een
regeling van € 20 miljoen voor verenigingen met een eigen accommodatie. Ook is er sprake van een
regeling waarbij amateursportverenigingen een lening kunnen afsluiten als maatregel om
liquiditeitsproblemen op te lossen. De verschillende regelingen moeten op korte termijn specifieker
worden uitgewerkt. De gemeente wordt hierover geïnformeerd zodra er ontwikkelingen zijn.
Cultuur
Sinds 28 april jl. is het voor culturele instellingen ook weer mogelijk om buitenactiviteiten voor de
jeugd te organiseren.

Sociaal Domein
Informele zorg & maatschappelijke initiatieven
Licht voor Dordt
Licht voor Dordt wordt nog steeds goed gevonden door inwoners. Op dit moment (peildatum 7 mei
2020) zijn er 212 hulpvragen ontvangen en ingevuld. Het aantal binnenkomende hulpvragen neemt
wel iets af, de verwachting is dat de piek achter de rug is. Een luisterend oor (telefonische contact) is
de grootste behoefte (35% van alle hulpvragen), gevolgd door boodschappen doen (31% van de
hulpvragen) en andere praktische hulp zoals vervoer naar de voedselbank en of ziekenhuis (17%). Het
aantal actieve hulpbieders staat op 353.
Komende weken wordt ingezet op het proactief benaderen van de hulpbieders die tot nu toe nog niet
in actie zijn gekomen. Doel is om het enthousiasme vast te houden en hen wellicht op een andere
vrijwilligersklus in te kunnen zetten.
1.000 maaltijden voor Dordt
Halverwege week 4 zijn er in totaal 4.650 maaltijden gekookt. Dat betekent dat er meer maaltijden
zijn gemaakt dan de 1000 geplande maaltijden per week. En dat was nodig! Met de betrokken partijen
wordt gekeken hoe de maaltijden zo goed mogelijk ingezet kunnen worden, want de vraag blijft
groeien.
Er gaan wekelijks 125 pakketten (375 maaltijden) naar dak- en thuislozen via Inloophuis De Hoop aan
de Spuiweg. Ook worden wekelijks door 10 vrijwillige chauffeurs (geworven via Licht voor Dordt)
200 pakketten (600 maaltijden) op zo'n 120 adressen door de hele stad bezorgd. Het gaat grotendeels
om éénpersoonshuishoudens met daarnaast (één-ouder)gezinnen. De overige maaltijden gaan naar de
voedselbank.
Samen met de voedselbank wordt gestart met een belactie onder de deelnemers van 'Maaltijd aan
Huis' die geen gebruik maken van een voedselpakket. Onderzocht wordt of deze bewoners en in
aanmerking komen voor structurele ondersteuning door de Voedselbank.
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De kracht van de acties Licht voor Dordt en 1.000 maaltijden voor Dordt is de lokale samenwerking
tussen alle deelnemende partijen die in deze crisissituatie een enorme vlucht heeft gekregen. Er wordt
snel geschakeld met vrijwilligers maar ook met professionals wanneer een hulpvraag complexer blijkt
dan alleen korte praktische ondersteuning. We zijn trots op deze mooie vorm van samen optrekken en
willen deze graag vasthouden voor de toekomst.
Buurtwerk: Financieel Hulphuis
Spreekuren op afspraak van het financieel hulphuis starten op 12 mei 2020 in de Admiraal. Het
Financieel Hulphuis begint met het inplannen van de aanvragen kwijtscheldingen en zal vervolgens ook
de belastingaangiftes oppakken. De mensen die daarvoor zijn aangemeld, zijn inmiddels al benaderd.
Buurtwerk: wijkcentra
Op het moment wordt onderzocht hoe de dienstverlening binnen de wijkcentra weer opgestart kan
worden binnen de 1,5 meter regel en volgens het routeboekje van de overheid.
Onderwijs & opvang
Noodopvang vanaf 11 mei 2020
Zoals bekend gaan de kinderdagopvang en gastouderopvang weer regulier open, scholen en BSO gaan
gedeeltelijk open. Ondanks de (gedeeltelijke) heropening zal ook in de periode vanaf 11 mei 2020 nog
steeds noodopvang beschikbaar moeten zijn. We verwachten dat de vraag hiernaar wel zal afnemen,
omdat de kinderen deels weer terecht kunnen in de heropende opvang en op school.
Hoe ziet de noodopvang er vanaf 11 mei 2020 uit?
- De gemeente is nog steeds verantwoordelijk voor de coördinatie van de noodopvang in
samenwerking met kinderopvang en onderwijs.
- De gemeente organiseert avond/nacht/weekendopvang indien daar vraag naar is: tot op heden
wordt er in Dordrecht via een aantal geregistreerde gastouders avond/nacht/weekendopvang
aangeboden, en hoeft er niet voorzien te worden in een aparte locatie.
- Noodopvang is beschikbaar in aanvulling op de schooltijden/BSO of de uren die al regulier worden
afgenomen bij een kinderdagverblijf of gastouder, indien dit noodzakelijk is omdat ouders in cruciale
beroepen (extra) werken.
- Op de dagen dat kinderen niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan,
kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden terecht voor de noodopvang op school en buiten de
reguliere schooltijden op de BSO.
- Noodopvang is nog steeds zonder extra kosten voor ouders.
Het is noodzakelijk dat onderwijs en kinderopvang bij knelpunten met elkaar in gesprek gaan en
gezamenlijk kijken naar oplossingen, om te voorkomen dat ouders met een probleem worden
opgezadeld.
Capaciteit noodopvang
We zullen met elkaar in kaart brengen of en hoeveel gebruik er van de noodopvang vanaf 11 mei 2020
wordt gemaakt en wat de verwachtingen zijn.
Formele zorg & ondersteuning
Dienst Gezondheid & Jeugd
Wekelijks brengt de Dienst Gezondheid & Jeugd een nieuwsbrief uit met daarin informatie over de
operationele inzet van de GGD en GHOR in de crisissituatie en actuele informatie over de reguliere
beleidsterreinen. De meeste recente versie treft u in de bijlage bij deze brief aan.
Opvang dak- en thuislozen
Er lijkt sprake van een lichte toename van dak- en thuislozen, maar de 1,5 meter-maatregel is binnen
de dag- en nachtopvang vooralsnog nog te hanteren. Het past nog binnen de maximale capaciteit van
40 dak- en thuislozen.
We zoeken ondertussen naar alternatieven voor de (relatief kostbare) tijdelijke opvang in het Postillion
hotel (waar nu 30 personen verblijven). Waar mogelijk stromen mensen uit naar een zelfstandige
woning. Dat geldt ook voor de 15 mensen die nu tijdelijk verblijven in de Short Stay Facility in
Wielwijk. We zoeken daarbij ook naar locaties voor flexibel wonen, bijvoorbeeld in wooncontainers op
nieuwbouwlocaties die voorlopig nog niet benut worden.
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