Bijlage: Informatie over Corona-maatregelen 19 mei 2020
Economie & Inkomensbeleid
Verruiming openingstijden Hemelvaart en tweede pinksterdag
Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan verzoeken om tijdens Hemelvaart en op
tweede pinkerstdag de winkeltijden te verruimen voor alle winkels in de levensmiddelenbranche. Dit in
navolging op de kappersbranche. Het doel is meer spreiding van het aantal bezoekers in deze winkels,
gezien de verwachte drukte. Winkels dienen daarvoor wel een verzoek in te dienen bij de gemeente.
Dat kan via een aanvraagformulier op de gemeentelijke website. De verwachting is dat niet alle
winkels uit de levensmiddelenbranche hier gebruik van zullen maken.
Monitoring
De afgelopen weken bent u geïnformeerd over de regelingen die zijn getroffen om ondernemers en
bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Graag informeren wij u deze week, net als twee
weken geleden over enkele inzichten en actualiteiten.
NOW regeling
Ondernemers met personeel die gedurende drie maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten,
kunnen een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk
werknemers in dienst kunnen blijven. In Drechtsteden is de NOW-regeling tussen 6 april 2020 (start
van de regeling) en 6 mei 2020 2.361 keer toegekend, specifiek in Dordrecht 623 keer. Landelijk zien
we dat vooral bedrijven in de sectoren Horeca en catering (21%), Detailhandel (20%) en Overige
commerciële dienstverlening (17%) een aanvraag voor de NOW-regeling hebben ingediend. 12% van
de aanvragen komt van bedrijven uit de sector Zorg en welzijn, 8% uit de sector Groothandel en
eveneens 8% uit de sector Metaalindustrie, installatie en voertuigen. Vooral het MKB maakt gebruik
van de NOW-regeling. Twee derde deel van de landelijke NOW-toekenningen betreft werkgevers met
minder dan 10 werknemers. Inmiddels is bekend dat de NOW regeling per 1 juni 2020 wordt verlengd
voor organisaties die in de problemen zitten door de coronacrisis. Hoogstwaarschijnlijk gaat de nieuwe
regeling er anders uitzien dan de huidige. Over de precieze invulling hiervan wordt nog gesproken.
Tozo
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het
kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is bedoeld voor
zelfstandig ondernemers, waaronder Zzp'ers. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor
levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast
voorziet de regeling ook in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de
coronacrisis op te vangen. De Tozo-regeling werd tot en met 1 mei van dit jaar 5.912 keer
aangevraagd in de regio Zuid-Holland Zuid, specifiek voor Dordrecht gaat het om 2.175 aanvragen. De
Tozo-regeling kan sinds 23 maart 2020 worden aangevraagd door zelfstandig ondernemers. Vanaf
3 april 2020 registreert de Sociale Dienst Drechtsteden bij de aanvragen ook een aantal kenmerken
van de ondernemer, waaronder de branche waarin de ondernemer opereert. Omdat de bulk van de
aanvragen vóór 3 april 2020 heeft plaatsgevonden, zijn deze achtergrondgegevens voor een groot deel
van de aanvragers niet geregistreerd. Toch kan worden geconcludeerd dat de meeste aanvragen
komen uit de sectoren Dienstverlening (17%), Bouw (14%), Verzorgende beroepen (9%) en Horeca
(9%).
TOGS
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die
directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen.
Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart jl. een eenmalige
tegemoetkoming van € 4.000,- netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen, zoals
bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Tot en met 12 mei 2020 werd de TOGS-regeling in
Zuid-Holland Zuid 3.436 keer toegekend. In totaal werd hiermee een bedrag van € 13.744.000,uitgekeerd. Specifiek voor Dordrecht zijn tot en met 12 mei 1.085 aanvragen ingediend, waarvan er op
dat moment 999 van waren toegekend. De meeste aanvragen en toekenningen van de TOGS-regeling
in de regio Zuid-Holland Zuid hadden betrekking op ondernemers uit de branche Haarverzorging.
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Op de tweede plaats vinden we de branche Fastfoodrestaurants, cafetaria, eetkramen e.d., op de voet
gevolgd door de branche Restaurants. Met Cafés op plek 6 in de top-10 is de horecasector duidelijk de
grootste gebruiker van de TOGS-regeling.
Corona OverbruggingsLeningen (COL)
De COL is voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Dit kan
bijvoorbeeld interessant en nodig zijn voor bedrijven die gebruik hebben gemaakt van ons MKBkatalysatorfonds. Vanuit Dordrecht is er tot op heden 1 aanvraag binnengekomen, naast twee
aanvragen elders binnen de Drechtsteden. Het totaal landelijk beschikbaar gestelde bedrag is
nagenoeg aangevraagd. Innovation Quarter is, namens de gezamenlijke ROM's druk met het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat in gesprek over additionele middelen. Hierbij wordt gesproken over
enkele honderden miljoenen extra (landelijk). Dit loopt mee in de bredere kabinetsdiscussie over een
tweede economisch crisispakket. Een tweede tranche kan voor onze regio mogelijk veel betekenen
daar onze regio zich in het algemeen kenmerkt door een later doorwerken van conjunctuur effecten.
Uitstel belastingen
Voor de gemeentelijke belastingaanslagen die eind februari 2020 zijn opgelegd en uiterlijk 30 april
2020 betaald moeten zijn, kon een aangepaste betaaltermijn worden aangevraagd. Bij de regeling
worden alle aanvragen toegekend. In Dordrecht gaat het op peildatum 13 mei 2020 om
62 toekenningen.
Ontwikkeling vacatures
Nog niet alle veranderingen voor de arbeidsmarkt zijn te overzien. Wél zijn vanuit UWV de eerste
kwantitatieve gegevens beschikbaar na het uitbreken van de coronacrisis. Er is gekeken naar de
ontwikkeling van het aantal openstaande online vacatures bij het UWV. Het gaat hierbij om vacatures
die UWV zichtbaar maakt op werk.nl voor werkzoekenden. Deze online vacatures vormen wel zo’n 80%
van de totale vacaturemarkt.
De belangrijkste conclusies ten aanzien van de openstaande online vacatures:
 Het aantal openstaande online vacatures UWV is met 26% afgenomen sinds het begin van de
coronacrisis.
 Er was vooral sprake van een daling in de tijd dat de coronamaatregelen van start gingen
(week 12). De daling van het aantal openstaande online vacatures zwakt in de weken daarna af.
 In absolute aantallen is de afname van het aantal online vacatures in de economisch-administratieve
beroepen het grootst. Ook in de commerciële, transport & logistieke en technische beroepen is de
afname van vacatures in absolute zin fors.
 Procentueel gezien is het aantal openstaande online vacatures voor dienstverlenende beroepen het
sterkst afgenomen. De sluiting van eet- & drinkgelegenheden, culturele voorzieningen en afgelasting
van evenementen zorgde voor minder vraag naar personeel als koks en schoonmakers.
 Eind april zien we een toename van het aantal openstaande online vacatures voor ict-beroepen en
pedagogische beroepen. Er is veel vraag naar online diensten, waar ict'ers van kunnen profiteren.
Scholen beginnen vacatures open te stellen voor het nieuwe schooljaar.
 Ook in de bouwberoepen neemt het aantal openstaande vacatures eind april weer toe.
Bouwwerkzaamheden gaan door en daarmee ook de vraag naar personeel naar bijvoorbeeld
timmerlieden en uitvoerders in de (weg- en water)bouw.

Sport
Uitbreiding sportactiviteiten
Na het al eerder opstarten van de jeugdactiviteiten zijn afgelopen week ook veel sportaanbieders
gestart met de activiteiten voor oudere sporters. Met alle sportaanbieders die zich melden is intensief
contact en in samenwerking met Handhaving wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht op welke
momenten in de week op locaties in de stad sportaanbieders actief zijn. De feedback vanuit
Handhaving is dat sportaanbieders zich goed aan de protocollen houden en daar waar ruimte is voor
verbetering worden zij daar op geattendeerd. Per 15 mei 2020 zijn er 69 goedgekeurde plannen voor
volwassenen. Voor jeugd komen er nog een paar aanvragen binnen. In totaal zijn er nu 65 plannen
voor jeugd.
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Afgelopen week zijn de sportcoaches gestart met een dagelijkse activiteit op Sportpark Patersweg.
Focus hierbij is de doelgroep die geen lid is van een sportclub. In totaal is deze week een groep van
circa 10-15 dezelfde kinderen actief geweest op de Patersweg. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de
activiteit op 4-6 locaties in de stad. Dit start in de week van 25 mei 2020 tot aan de zomervakantie.
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 niet-leden bediend.
Er zijn diverse sportaanbieders die voor hun activiteiten gebruik willen maken van een van de
openbare parken. Bijvoorbeeld het Wantijpark, waar met name op maandagavond en woensdagavond
meerdere activiteiten aangeboden worden. Door Team Sport worden zij er op gewezen om het gebruik
van de locatie met elkaar af te stemmen op de momenten dat ze aanwezig zijn en rekening met elkaar
én met andere gebruikers (wandelaars, recreanten) te houden. Dit om te voorkomen dat deze plekken
te druk worden. Daarnaast wordt als tip meegegeven dat er ook locaties zijn (Sterrenburgpark,
Wielwijkpark) in Dordrecht waar minder gebruik van gemaakt wordt, althans wat bij Team Sport
bekend is qua aangemelde activiteiten.
Ook de zwemactiviteiten in de Sportboulevard zijn afgelopen week weer opgestart. Optisport en de
zwemverenigingen hebben intensief contact met elkaar wat betreft de afstemming op de locatie zelf.
Na de Sportboulevard gaat maandag ook de Dubbel open (alleen voor leszwemmen).
Zie de bijlagen voor een overzicht van de aangemelde activiteiten.
Testen jeugdtrainers
Het kabinet heeft verder besloten dat jeugdtrainers en –coaches die in aanraking komen met groepen
kinderen in aanmerking komen voor het afnemen van een test op de aanwezigheid van COVID-19. De
GGD Zuid-Holland Zuid neemt COVID-19 testen af in een teststraat. De GGD neemt een PCR-test af.
Daarmee wordt vastgesteld of het coronavirus op dat moment aanwezig is. Voor deze test wordt met
een wattenstaafje in de neus en keel gestreken. Er wordt géén bloedtest gedaan om te kijken of de
persoon het virus heeft gehad en beschermd (immuun) is.
Sportaanbieders verzoeken om kwijtschelding
Eerder heeft het college besloten over de mogelijkheid om betalingen voor sportaccommodaties uit te
stellen. En is er vanuit het Kabinet een steunpakket bekend gemaakt waarmee onder andere
gemeenten worden gecompenseerd zodat zij huurpenningen aan sportverenigingen kunnen
kwijtschelden. Hiervoor is in totaal € 90 miljoen beschikbaar. Daarnaast komt er 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.
Op dit moment komen er vanuit de sportaanbieders veel verzoeken binnen om over te gaan tot
kwijtschelding. Als reactie op deze verzoeken wordt aangegeven dat eerst duidelijk moet worden op
welke wijze de gemeente gecompenseerd wordt, voordat de gemeente over kan gaan tot
daadwerkelijke kwijtschelding van (gedeeltelijke) huurpenningen. Deze lijn wordt vooralsnog in de
meeste andere gemeenten ook aangehouden voor zover bij ons bekend is.

Cultuur
Start culturele activiteiten in de stad
Afgelopen zaterdag, 16 mei 2020, heeft Jubal als eerste cultuurorganisatie op basis van een
goedgekeurd protocol de repetities voor de jeugd weer hervat , buiten op het terrein van
Rijkswaterstaat.
Van allerlei cultuurorganisaties, professioneel en amateur, komen er vragen binnen of bepaalde
activiteiten, hoe, waar en wanneer weer mogen. Daarbij kijkt iedereen uit naar 1 juni 2020 en wil zich
daarop voorbereiden.
Lastig is dat op dit moment de voorwaarden waaraan dan voldaan moet worden nog niet bekend zijn.
Die zullen na een persconferentie van het kabinet in een nieuwe noodverordening van de
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Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bekend worden. In overleg met Veiligheid adviseren we iedereen om
zijn vragen te stellen en zich ondertussen voor te bereiden door het opstellen van een protocol, zoals
dat tot nu toe ook voor de buitenactiviteiten voor kinderen en de scholen nodig was. Door
brancheverenigingen en landelijke koepels van amateurkunst zijn of worden modelprotocollen
ontwikkeld die organisaties daarbij helpen.
Alert is men daarbij op het, binnen, in groepen maken van (blaas)muziek en het zingen in koren;
afgelopen tijd verschenen daarover berichten in de pers als 'superspreaders', al dan niet via aerosolen,
van het coronavirus. De landelijke koepels KNMO en Koornetwerk volgen nauwgezet, evenals het RIVM
en het kabinet, het onderzoek dat hierover door de TU Delft wordt gedaan.
De drie vestigingen van het Dordrechts Museum, het Onderwijsmuseum, de Movies en Kinepolis maken
zich op om per 2 juni 2020, in de 1,5 meter-modus, open te gaan. De organisaties in het Energiehuis
ook, waarbij zij zich afvragen op welk niveau de 30 personen gelden, per zaal, gebouw, organisatie…?
Ondertussen lopen de in coronatijd opgezette digitale activiteiten voorlopig door. De Stichting
Cultuureducatie informeert daarover in een nieuwsbrief
https://sway.office.com/ixcT9H0FysCAqH95?ref=email.
Kunstmin en Bibelot, voor wie in normale tijden het seizoen nu aan het aflopen was, beraden zich over
aangepaste activiteiten. Het is duidelijk dat zeker voor podiumorganisaties de mogelijkheden in de
1,5 meter economie volstrekt onvoldoende zijn om een behoorlijke exploitatie op te kunnen baseren.
Ondersteuning culturele sector
Het beroep op het Rijk voor extra middelen om de culturele infrastructuur in stand te houden heeft
onverminderd aandacht. Daarvoor zijn twee lijnen richting het Rijk van belang:
De generieke lijn via het Bestuurlijk overleg financiele verhoudingen (Bofv), het overleg tussen Rijk
(BZK), provincies (IPO) en gemeenten (VNG). Het volgende Bofv is op 26 mei a.s.
En de specifieke lijn voor cultuur naar OCW. Het bedrag dat de minister binnen de steunmaatregel van
€ 300 miljoen voor de regionale culturele infrastructuur bestemd heeft, schijnt volgens informatie van
de VNG naar € 48 miljoen verhoogd te zijn (i.p.v. € 30 miljoen). Over de wijze van aanvragen en
verdelen is nog geen nadere informatie. Wel wordt hierbij matching van lagere overheden verwacht.
Als voorbereiding op deze beide overleggen is door de VNG op basis van door de gemeenten
aangeleverde gegevens berekend dat in de periode tot 1 juni 2020 gemeenten gezamenlijk per week
minstens € 10 miljoen aan netto corona schade hebben opgelopen.
Zoals eerder aangekondigd is inmiddels samen met 13 wethouders cultuur van andere Zuid-Hollandse
gemeenten, een beroep op de provincie Zuid-Holland gedaan om ook een financiële bijdrage te leveren
aan de in stand houding van de sector in de provincie (zie bijlage).
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